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înscriind o nouă contribuție la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării româno-spaniole, ieri s-a încheiat

NICOLAE CEAUSESCU SI A TOVARĂȘEI ElENA CEAUSESCU, 
DE RECELE RIAN CARIOS I SI HM SOFIA

| Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT
Miercuri, 22 mai a.c., a avut loc

I ședința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrările ședinței au participat, 
ca invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți conducători de 
organe centrale, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu- 

I nări Naționale.
I Consiliul de,Stat a examinat Pro- 
j tocolul, încheiat la Varșovia, la 26 

aprilie 1985, cu privire la prelungirea 
duratei de valabilitate a Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, semnat la Varșovia la 14 
mai 1955.

In legătură cu acest punct de pe 
ordinea de zi au luat cuvintul tova
rășii Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, .Constantin 01- 
teanu, ministrul apărării naționale, 
Gheorghe Radulescu,. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Maria 
Ghițulică, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Doina Vasilescu, Ghepr- 

Ighe Dinu, membri ai Consiliului de 
Stat, si Constantin Arseni, membru 
al Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
care au dat o înaltă apreciere con
tribuției active, de mare insemnătate 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la pregătirea și buna des
fășurare a întâlnirii la nivel inalt de 
la Varșovia, modului strălucit în care 
a prezentat poziția României in pro
blemele discutate. Vorbitorii au re
levat însemnătatea deosebită a pro
punerilor constructive, realiste for
mulate în cadrul întîlnirii,. de către 
președintele Republicii, ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la căile 
și mijloacele întăririi colaborării și 
conlucrării între țările socialiste, 
pentru reducerea încordării interna
ționale, pentru promovarea fermă a 
politicii de destindere, pace și 
securitate, pentru apărarea dreptu
lui suprem al popoarelor, al oame
nilor la viață, la existentă liberă și 
demnă. Ei au subliniat că semnarea 
de către președintele Republicii So
cialiste România a Protocolului cu 
privire la prelungirea duratei de 
valabilitate a Tratatului de priete
nie. colaborare și asistentă mu
tuală. semnat la Varșovia la 14 mai 
1955, constituie o necesitate impusă 
de evoluția situației internaționale, 
de menținerea pericolului de război, 
este în deplină > concordanță cu 
hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist. Român, cores- 
punde întru totul intereselor poporu
lui român, cauzei generale a socia
lismului și păcii, destinderii, securită
ții și colaborării în Europa si în 
întreaga lume;

Cu acest prilej. ® fost reliefată 
poziția constantă a tării, noastre, a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a acționa. în 
continuare, alături de celelalte țări 
socialiste, pentru o politică de des
tindere, încredere și securitate în 
viata internațională, pentru depă
șirea divizării lumii în blocuri mi
litare omise, pentru o Europă unită, 
a păcii și' colaborării.! fără rachete, 
fără nici un fel de arme nucleare.

Vorbitorii au arătat că. în spiritul 
orientărilor și indicațiilor tovarășului’ 
Nicolae Ceaușescu. România este 

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ferm hotărîtă să acționeze cu toată 
consecventa și in viitor pentru a-și 
spori contribuția la lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru lichidarea 
pericolului unui nou război mondial, 
pentru o largă colaborare interna
țională — bazată pe principiile ega
lității în drepturi, independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și respectului 
reciproc — pentru eliminarea forței 
și amenințării cu forța în relațiile 
dintre state, pentru reglementarea 
tuturor problemelor litigioase prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor.

Și cu acest prilej, Consiliul de Stat 
a adus un înalt omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului spre 
binele și prosperitatea poporului 
român, pentru inițiativele și acțiu
nile sale de largă recunoaștere in
ternațională consacrate destinderii 
și colaborării intre popoare, inl’ăp- 

'tuîrii dezarmării, si in primul rind 
a dezarmării nucleare, triumfului 
păcii și înțelegerii între toate națiu
nile lumii.

in încheierea dezbaterilor cu pri
vire la ratificarea Protocolului în
cheiat la Varșovia, la 26 aprilie 1985, 
a luat cuvintul președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Consiliul de , Stat a ratificat, în 
.unanimitate, Protocolul încheiat la 
Varșovia, la 26 aprilie 1985. cu pri
vire la prelungirea duratei de vala
bilitate a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, sem
nat la Varșovia la 14 mai 1955.

Protocolul a fost avizat, în preala
bil, de Comisia pentru politica ex
ternă și cooperarea internațională. 
Comisia pentru probleme de apărare 
și Comisia constituțională și juridică 
ale Mairii Adunări Naționale, precum 
și de către Consiliul Legislativ.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Consiliul de Stat a 
hotărît ca, odată cu depunerea in
strumentelor de ratificare a Proto
colului. să adreseze consiliilor de 
stat, prezidiilor și consiliilor prezi
dențiale, guvernelor statelor socia
liste participante la Tratatul de la 
Varșovia mesaje care să exprime 
poziția României, chemarea sa de a 
se face totul pentru a se ajunge în- 
tr-un timp cît mai scurt la desfiin
țarea concomitentă a blocurilor mi
litare — atît a N.A.T.O., cit si a Tra- 

. tațului de la, Varșovia — pentru in- 
, lățirea colaborării ,lor în desfășu

rarea cu succes a construcției socia
liste, precum și în lupta pentru 
dezarmare, pentru ’ destindere și pace 
în lume.

în continuare, Consiliul de Stat a 
dezbătut și ratificat : Acordul ge
neral de cooperare economică, ști
ințifică si, tehnică între Republica 
Socialistă ‘România și Jamahiria A- 
rabă Libiânâ Populară Socialistă, 
semnat la ^Tripoli la 6 martie 1985 ; 
Convenția ■ dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Democratice Socialis
te Spl Lanka pentru evitarea dublei 

. impuneri și prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe 
venit și pe avere,., isemnată la Bucur 
rțțști lă 19 octombrie 1984. Totodată, 
Consiliul de Stata hotărît r. adera
rea Republicii Socialiste România Ia 
Acordul european asupra marilor 
drumuri de circulație internaționa

lă, încheiat la Geneva la 15 noiem
brie 1975 ; acceptarea unui amenda
ment la articolul VI din Statutul 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică.

Consiliul de Stat a constatat că 
acordurile și convențiile supuse ra
tificării exprimă politica tării noas
tre de colaborare și cooperare acti
vă pe plan internațional cu alte 
state, că aceste documente creează 
cadrul juridic necesar de acțiune in 
domeniile la care se, referă.

Decretele de ratificare a acor
durilor și convențiilor menționate 
au fost, în prealabil, examinate și 
avizate' favorabil de comisiile per
manente ale Marii Adunări Națio
nale. potrivit competentei acestora, 
precum și de către Consiliul Legis
lativ.

. In continuarea ordinii de zi. Con
siliul de Stat a discutat și aprobat 
Raportul privind aducerea la înde
plinire a hotărîrii Consiliului de Stat 
cu privire la dezbaterea în consiliile 
de' conducere ale ministerelor și ce
lorlalte organe centrale a analizelor 
efectuate de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale în legătu
ră cu modul în care se înfăptuiește 
politica partidului și se asigură a- 
plicarea legii în diferite domenii de 
activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a ce
rut ministerelor, Celorlalte organe 
centrale, unităților din subordinea 
acestora să acționeze cu toată fer
mitatea pentru realizarea în bune 
condiții a tuturor prevederilor 
planului și a programelor de dez
voltare economică și socială a țării, 
pentru aplicarea întocmai și respec
tarea riguroasă- a hotărârilor de 
partid și a legilor țării, îndeplinirea 
sarcinilor stabilite în vederea lichi
dării lipsurilor și înlăturării nea
junsurilor constatate cu prilejul 
analizelor efectuate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, pentru introducerea unui 
înalt spirit de răspundere, de ordi
ne și disciplină în toate domeniile 
de activitate.

Consiliul de Stat a examinat și 
aprobat, de asemenea, Darea de 
seamă privind activitatea desfășu
rată de Tribunalul Suprem și Ra
portul privind activitatea desfășu
rată de organele Procuraturii Re
publicii’ Socialiste România.

In continuare, ConSliul de Stat a 
discutat și aprobat Raportul Comi
siei pentru analiza activității de 
soluționare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate Consiliu
lui de Stat, precum și Raportul pri
vind activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclama
țiilor și cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Miniștri și 
celorlalte organe centrale ale admi
nistrației de stat.

In cadrul ședinței a fost dezbătut 
și aprobat Programul privind ana
lizele ce vor fi efectuate în anul 
1985, din însărcinarea Consiliului 
de Stat, de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, referitor 
la . modul în care organele de stat 
înfăptuiesc, politica partidului și 
asigură aplicarea legilor statului în 
diferite dorrignii .de activitate....

Consiliul de Stat a soluționat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

Miercuri s-a încheiat vizita de 
stat întreprinsă in țara noastră, la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și. a tovarășei Elena Ceaușescu, de 
către regele Spaniei, Juan" Carlos I, 
împreună cu regina Sofia.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
spaniol se înscrie, prin rezultatele 
sale rodnice, ca un moment deosebit 
in evoluția relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, ca o contribuție de seamă 
la amplificarea legăturilor bilate
rale, în folosul cauzei păcii, secu
rității, cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și re
gelui Juan Carlos I, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Spaniei. Pe mari pancarte erau în

scrise în limbile română și spaniolă 
urările „Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Spania, in fo
losul celor două popoare, al înțele
gerii și păcii in Europa și în lume!“, 
„Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace, independență și colabo
rare internațională !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Juan Carlos I, tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Sofia au sosit 
împreună la aeroport.

O gardă militară aflată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Spaniei 
și României, în timp ce în spmn de 
salut au fost trase 21 salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Juan Carlos I au trecut în 
revistă garda de onoare.

Tn continuarea ceremoniei, suvera
nul Spaniei și-a luat rămas bun de 
la membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de la celelalte per
soane oficiale române aflate pe 
aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros rămas bun de 
la regele Juan Carlos I. Cei doi șefi 
de stat și-au strîns cu prietenie mîi- 
nile.

Tovarășa Elena Ceaușescu și re
gina Sofia și-au luat rămas bun cu 
căldură și cordialitate.

ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
ÎN PAGINA A V-A

Au fost salutate, de asemenea, 
oficialitățile spaniole care l-au înso
țit pe suveranul Spaniei in vizita in 
țara noastră.

Un grup de copii au oferit buchete 
de flori.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Madrid, și ambasadorul Spa
niei la Bucdrești. A fost pre
zent, de asemenea, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București.

;La ora 11,00 aeronava cu care că
lătoresc inalții oaspeți spanioli a de
colat.

(Agerpres)

Stimați tovarăși,
Consiliul de Stat este chemat Să 

ratifice Protocolul privind prelun
girea, pc încă 20 de ani, a Trata
tului de Ia Varșovia.

j Ratificarea acestui protocol are 
o importanță deosebită și repre
zintă un act de marc însemnătate 
în politica internă și internaționa
lă, corespunzind pe deplin hotărâ
rilor Congresului al. XIII-lea al 
partidului, voinței generale a po
porului nostru de a intări colabo
rarea și prietenia cu țările socia
liste din cadrul Tratatului de "la 
Varșovia, cu toate statele socialis
te în general.

După cum este cunoscut, am 
avut în vedere, și am propus ini
țial, ca Tratatul să fie prelungit pe 
o perioadă mai scurtă. Am adoptat 
această poziție pornind de la fap
tul că trebuie să dăm o perspecti
vă nouă popoarelor, luptei pentru 
desființarea blocurilor militare, și 
pentru pace. Am avut chiar în ve
dere să lăsăm ca și generația mai 
tînără să poată să adopte hotărâri 
care vor corespunde mai bine eta
pei următoare de dezvoltare.

Pînă la urmă am ajuns la un 
acord cu celelalte state din Pactul 
de la Varșovia, să semnăm prelun
girea pe încă 20 de ani. Am făcut 
aceasta din dorința de a ne aduce 
contribuția la întărirea colaborării 
și prieteniei cu țările socialiste din 
acest Tratat.

în același timp, trebuie să sub
liniez și în cadrul ședinței Consi
liului de Stat că această prelungire 
a apărut necesară ca urmare a si
tuației încordate din Europa și din 
întreaga lume, a faptului că se 
menține pericolul de război, inclu
siv al unui nou război mondial și, 
totodată, continuă să existe trata
tul țărilor occidentale și Statelor 
Unite ale Americii — N.A.T.O.

Considerăm deci că în actualele 
condiții această prelungire este ne
cesară. Aș dori însă să menționez 
și în ședința Consiliului de Stat 
— și să punem ca o sarcină in fața 
organelor noastre care își desfă
șoară activitatea în domeniul po
liticii internaționale — că trebuie 
să considerăm această prelungire 
nu neapărat pentru o durată de 
20 de ani, ci va trebui să acționăm 
în așa fel incit să se creeze con- 

Idițiile renunțării concomitente la 
cele două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia — și, astfel, să reducem, de 

fapt, durata acestui Tratat. Con
siderăm aceasta nu numai ca o 
afirmație generică, ci ca o poziție 
care corespunde desfășurării eve
nimentelor internaționale, ca o ce
rință a eliminării din viața ome
nirii a războaielor, a blocurilor 
militare, a politicii de forță sau 
de amenințare cu forța.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că asigurarea apărării in
dependenței statelor din Tratatul 
de la Varșovia, deci și a Româ
niei, se poate realiza în cele mai 
bune condiții nu prin noi cheltu
ieli și prin noi și noi armamente, 
ci, dimpotrivă, printr-o politică 
internațională de pace, de dezar
mare, în primul rind de dezarma
re nucleară, de oprire a cursei 
înarmărilor și, în al doilea rind, 
printr-o politică internă justă, de 
dezvoltare economico-socială, de 
realizare a programelor țărilor 
noastre — șî deci și a Programu
lui partidului nostru de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de creare a condiții
lor trecerii spre comunism — de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a popoarelor.

Trebuie să fim pe deplin con- 
știenți, întotdeauna, că adevărata 
intărire a capacității de apărare și 
a forței țărilor socialiste constă, în 
primul rind, în dezvoltarea econo
mico-socială, în construcția cu 
succes a socialismului — și, legat 
dc aceasta, în înfăptuirea a tot 
ceea ce cuprinde programul nos
tru de dezvoltare, inclusiv perfec
ționarea conducerii activității eco- 
nomico-sociale, dezvoltarea demo
crației muncitorești-revoluționare, 
participarea activă a poporului la 
conducerea tuturor sectoarelor do 
activitate. Forța socialismului con
stă nu atît intr-un număr mai 
mare de armamente, inclusiv de 
rachete nucleare ; dimpotrivă, for
ța socialismului constă in dezvol
tarea superioară a forțelor dc pro
ducție, a construcției socialiste, a 
democrației socialiste. Prin aceasta 
vom demonstra superioritatea /so
cialismului, vom asigura afirmarea 
forței socialismului în întreaga 
lume !

în acest spirit, aș dori ca, ratifi- 
cînd Protocolul de prelungire a 
Tratatului de Ia Varșovia, să îm
puternicim Guvernul Republicii 
Socialiste România și să-i cerem să 
acționeze ferm pentru a înfăptui 
neabătut hotărîrile Congresului al 

XIII-lea al partidului, a progra
mului de dezvoltare economico- 
socială, să intensifice activitatea 
de colaborare cu țările socialiste 
din C.A.E.R. — care, în parte, sînt 
și membre ale Tratatului de la 
Varșovia — în vederea dezvoltării 
economico-sociale și perfecționării 
conlucrării in toate domeniile eco
nomice ; să intensificăm, de ase
menea, activitatea de colaborare 
cu celelalte state ale lumii, cu țări
le în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice. Să 
punem ferm Ia baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Să acționăm în așa fel incit să 
se ajungă la acorduri corespunză
toare la negocierile de la Geneva 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. Totodată, să 
intensificăm conlucrarea cu cele
lalte state din Europa și din lume 
pentru a contribui la succesul aces- ( 
tor negocieri, la eliminarea rache
telor nucleare și a tuturor armelor 
nucleare de pe continentul euro
pean și din întreaga lume, la îm
piedicarea militarizării Cosmosului.

Viitorul tuturor popoarelor, 
deci și al poporului nostru, este 
legat de politica de pace, de dez
voltare economico-socială !

Ratificind Tratatul, consider că 
trebuie să afirmăm voința noas
tră de a intensifica lupta pentru 
pace, pentru dezvoltarea con
strucției socialiste, pentru conlu
crarea strinsă cu țările socialiste, 
cu toate statele lumii. Să fim 
ferm convinși că există posibilita
tea reală să împiedicăm războiul, 
să facem ca tratatele militare să 
aibă o durată cît mai scurtă ! Am 
dori ca să nu ne apuce 20 de ani 
cu acest Tratat, ci, dimpotrivă, 
să putem să-I înlăturăm — con
comitent cu înlăturarea și a 
N.A.T.O. — intr-un timp cît mai 
scurt. Cu cît vom face acest lucru 
mai repede, cu atît vom servi in
teresele poporului nostru, ale ță
rilor socialiste, interesele tuturor 
popoarelor, ale păcii și colaborării 
internaționale.

Propun să ratificăm, în unanimi
tate, Protocolul privind prelun
girea Tratatului de la Varșovia. 
(Aplauze puternice).
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^1965^/DOUĂ DECENII DE LA CONGRESUL Al IX-LEA AL PARTIDULUI
\

ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE 7

CITITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚIINOȘIrTI
A înflorit

Cînd miile de turiști 
participanți la frumoasele 
și de neuitat croaziere de 
pe Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, cea mai mare lu
crare de investiții din is
toria României, ajung din
colo de podul de cale fe
rată de la kilometrul 35, 
rămîn de-a dreptul impre
sionați de relieful dobro
gean schimbat de o nouă 
magistrală albastră. La 
mai puțin de un an de Ia 

■ inaugurarea, la 26 mai 
1984, în prezenta secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
a grandioasei construcții 
care este Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, iată că, 
acum, noul canal Poar
ta Albă-Midia-Năvodari 
(adică PAM. .cum îi spun, 
prescurtat, făuritorii lui) 
îmbrățișează cu generozi
tate, pe o lungime de mai 
bine de 4 kilometri, apele 
îngemănate pentru tot
deauna ale Dunării și Mă
rii Negre.

Așadar, de-a lungul a 
peste 4 kilometri, începînd 
de la Poarta Albă, noul 
canal PAM a devenit o 
realitate !

La celălalt capăt, la Mi- 
dia-Năvodari, brigadierii 
Șantierului național al ti
neretului au anunțat și ei 
finisarea lucrărilor la tron
sonul pe care s-au angajat 
să-l execute, contribuind 
acum la realizarea unor lu
crări deosebit de impor
tante.

— La chemarea Uniunii 
Tineretului Comunist, pe 
șantier au venit zeci și sute 
de brigadieri, pe cît de ti
neri, pe atît de pricepuți și 
stăpîni pe meserii deosebit 
de solicitate la realizarea a- 
cestei noi ctitorii a anilor 
noștri — excava.toriști și 
dulgheri, betoniști și elec
tricieni, sudori, buldozeriști 
și alții, constructori de pri
mă mină, autori ai unor 
adevărate recorduri în ma
terie — ne spune coman
dantul Șantierului națio
nal al tineretului, Constan
tin Andrei. în aceste zile, 
toți brigadierii construc
tori, ca și cei aproape 700 
de brigadieri-elevi veniți 
de la școli din 10 județe 
ale țării și din municipiul 
București au cinstit cu noi și 
entuziaste fapte ale hărni
ciei Forumul național al ti
neretului, traspunînd în 
viață, la modul cel mai 
concret cu putință, ge
neroasa deviză „Partici
pare — Dezvoltare — Pace", 
sub care se desfășoară 
Anul Internațional al Tine
retului, proclamat sub aus
piciile Organizației Națiu
nilor Unite, la inițiativa 
României.

Pe întregul șantier al 
PAM-ului Se desfășoară un 
imens front de lucru. Un 
front al muncii pașnice,, 
constructive, unde 'se exg-” 
cută excavații de pămînt 
și rocă, protecții și taluzări 
de maluri, edificarea 
ecluze, poduri rutiere și 
cale ferată, lucrări 
artă. în aceste zile, 
cinstea aniversării a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, con
structorii acționează cu 
energii, sporite, cu abnega
ție și spirit revoluționar. 
Foreze puternice, de mări
mea unui bloc de locuințe, 
sapă în stînca dură, pentru 
a se planta coloane de be
ton la temelia ecluzelor și 
a podurilor, pentru dislo
carea dealurilor de piatră, 
croind albie noului canal, 

încercînd să aflăm cum 
arătau aceste locuri cu 
numai un an în urmă, di
rectorul general al Centra
lei de antrepriză generală 
pentru construcții hidro
tehnice Constanța, Lauren- 
țiu Țoringhibel, ne spune :

— De la Poarta Albă și 
pînă la Năvodari era o sin-

gură amenajare, mai exact 
un bazin cu apă, care asi
gura alimentarea Combina
tului de îngrășăminte chi
mice din Năvodari. în rest, 
pe tot traseul de 30 de kilo
metri al noului canal — nu
mai pămînt sterp, cu multe 
răni și chip selenar. Acum, 
totul renaște. Pe noul ca
nal, arteră viguroasă de 
comunicație, se va practica 
cel mai ieftin transport, 
însumind în prima etapă 
un trafic de 5,4 milioane 
tone.anual, cu perspectiva 
ca acesta să sporească de 
peste două ori. Pe aici se 
vor transporta calcarul din 
carierele Luminița — ma
terie primă pentru Combi
natul de lianți și azboci
ment Medgidia, produse 
ale celor două mari com
binate, petrochimic și jde

pe soții Grumăzescu. care 
lucrează împreună pe ace
lași excavator de mare ca-, 
paritate, cu cupa de 5 me
tri cubi. o adevărată uzi
nă pe roți.

Ne gîndim să-i facem și 
noi o surpriză însoțitoru
lui nostru, cînd se va con
vinge că sîntem cunoștințe 
vechi cu familia Grumă
zescu, despre care mai 
scrisesem cu ani in urmă 
în „Scinteia". Atunci. în- 
tr-un miez de noapte. Ia 
kilometrul 40 al Canalului 
Dunăre—Marea Neagră, so-

de 
de 
de 
în

printre primii buldozerist! 
la Canalul cel mare de la 
Dunăre la Mare. De felul 
meu sînt dintr-un sat din 
județul Neamț, dar pot să 
vă spun că sînt din toată 
țara, pentru că fiecare șan
tier a însemnat cite ceva 
în viața mea. La Bicaz 
m-am Căsătorit, la Cor- 
beni, pe Argeș, mi s-a năs
cut băiatul, la Porțile de 
Fier ml-a venit pe’ lume' 
făta, iar acum parcă aș fi 
dobrogean de cînd lumea.

Nu departe de buldozerul
Iui, pe o porțiune de o ju- _ ... .
mătate de kilometru, sînt . ții Grumăzescu atinseseră 

primii cota definitivă-a al
biei și dăduseră un chiot 
de bucurie, îmbrățișîn- 
du-se. Emoția reintîlnirii 
cu ei este prelungită însă 
de drumul anevoios, blocat 
de foreze sau întrerupt de

concentrate zeci de utilaje 
grele, care lucrează gru
pat, pe orizonturi, pentru 
a coborî nivelul albiei de 
la cota plus 4,5 metri la 
cea definitivă de plus 2 me
tri. Apele țîșnesc însă din

Constructorii noii magistrale
albastre în competiție

Kilometrul 12 de la cota cea mai înaltă a Canalului Poarta Alba — Midia Năvodari. 
Foreze, excavatoare și basculante de mare capacitate dislocă un munte de piatră
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îngrășăminte chimice de la 
Midia și Năvodari, precum 
și alte mărfuri aflate în 
tranzit prin portul Midia, 

La tot pasul, buldozere 
și excavatoare, foreze și 
basculante manevrate de 
constructori destoinici dau 
contur unei noi magis
trale albastre pe harta 
patriei., Iată-1 pe Ștefan 
Mihăilă cocoțat pe un bul
dozer uriaș pe 
nea . unei prăpăstii. împin
ge, nivelează și tasează 
grămezi uriașe de pămînt. 
adus din chiunetă de con- __  ... . _____  ...__  ...
voaiele rle autobasculante, cît, încă' în această priniă- 

' ' ' ' — ---- vară, apele să ajungă pe
albia definitivă, a PAM- 
ului. pînă la kilometrul 7, 
pentru a fi folosite la iri
gat. Alexandru Hănescu, 
specialistul în astfel de lu
crări atît de dificile, nu are 
decît 28 de ani. De la 19 ani 
a început să lucreze la Ca
nalul Dunăre-Marea Nea- _____ _____
gră, fiind printre cei din- Amîndoi lucrăm împreună 
ții care au înfipt cupa ex
cavatorului în hlbia aces
tuia și a rămas 
deschizător . de

— Ar fi încă o familie 
de constructori. ;,așa cum 
sînt multe și aici, la PAM 
— ne spune inginerul Mir
cea Herbei, unul dintre 
specialiștii cu mare expe
riență ai Centralei de an
trepriză generală pentru 
construcții hidrotehnice 
Constanța — care.ne-a; în- ... __
soțit la toate punctele mai mulți alții, 
importante de lucru’ de-a 
lungul celor 30 de kilome
tri ăi noulu.i ..canal.. Tre
buie să-i vedeți musai și

margi-

toate părțile, dar acolo se 
află specialistul în ‘ „epuis- 
mente". Alexandru Hănes- 
cu, cu excavatorul său, 
care-și proptește șenilele 
pe un colț de piatră. Cupa 
mușcă și croiește albie 
unui pirîu care adună toa
te firișoarele apelor de in
filtrație. O dată drumul des
chis. celelalte zece exca
vatoare încarcă autobascu
lantele, pentru a' termina 
cit mâi grabnic incinta care 
face joncțiune cu- o.altă 
porțiune de canal execu
tată de militari, astfel în-

conferind locului un nou 
relief. Cu grijă de om gos
podar. el stivuiește separat 
pămîntul fertil, pentru a 
fi preluat apoi și folosit la 
redarea în circuitul agri
col a terenurilor din jur.

— Nu ți-e teamă că te 
răstorni cu buldozerul ? — 
îl întrebăm, văzînd că lama 
mastodontului de 360 CP 
depășise orizontul genunii.

— Dacă mi-ar fi fost fri
că. m-aș fi apucat de altă 
meserie — ne răspunde. 
Dar altă meserie mai fru
moasă n-am găsit. De la 
18 ani tot asta fac, pînă 
acum, pe toate șantierele 
pe unde am mai fost.

— Și pe unde ai mai 
fost ?

— Mai întîi. brigadier la 
Bieaz, unde am învățat și 
meseria de care nu m-am 
mai despărțit. Apoi, Ia hi
drocentralele de pe Argeș 
și de pe Lotru, apoi la 
Porțile de Fier și la Stre- 
jești pe Olt, apoi am fost

ultimele pușcături în stîn- 
ca de dolomită. care 
atinge în , zona de creastă 
cota de plus 102 metri. Cu 
20 de metri mai mult față 
de cea mai mare înălțime 
întîlnită pe albia Canalu
lui Dunăre—Marea Neagră- 
Și nu întâmplător aici, la 
sfărîmarea acestui 
lucrează ei. soții 
măzescu. Dar cînd 
apropiat de ei, 
măzescu-, nu-’ 

' Grumăzescu
știam noi. ci o altă fami
lie. tot soți ,și. țot.cu nu-,, 
mele Grumăzescu. El —: 
excavatorist, ea — ajutor 
de excavatorist. Cînd află 
de ce sîntem nedumeriți, 
„capul familiei" ne spune :

— Pe mine mă cheamă 
Dumitru Grumăzescu. 
Dumneavoastră 1-ati cu
noscut și ați scris despre 
frate-meu mai mare. Con- 

’ stâritin. și despre soția lui.

munte
Gru- 

ne-am 
soții Gru- 
erau -soții 
pe care-i

tot un... 
drumuri.

cu soțiile pe același exca
vator, numai că sîntem in

. schimburi diferite.
— Și cum merge treaba ? 

;— Bine, cum să meargă ? 
Iar noi. vorba ceea, he 
avem ca frații.

Așa cum gîndește și Ște
fan Mihăilă despre fratele 
sail, .excavatoristul Teodor 
Mihăilă sau excavatoristul 
Alexandru Hănescu des
pre fratele său, buldozeris
tul Costache Hănescu și

O nouă concentrare de 
utilaje și freze de mare a- 
dîncime întîlnim între ki
lometrii 11 și 13, în ini-

rna dealului de dolomită. 
Aici, însoțitorul nostru, in
ginerul Mircea Herbei. ne 
face cunoștință cu șeful 
brigăzii nr. 4 de excavații, . 
tînărul inginer,., Mircea 
Herbei. Simplă coincidență 
de nume ? Nu. Sînt tată și 
fiu. Fiul i-a moștenit nu 
numai numele, ci și mese
ria. iar tronsonul ce i s-a 
încredințat brigăzii pe care 
o conduoe este unul dintre 
cele mai dificile. Tot. tî- 
năr, cam de aceeași virstă, 
31 de ani. este și inginerul 
Gabriel Hîncu, șeful brigă
zii care -.execută ecluza, de . 
la Năvodari. A terminat ” 
facultatea în 1977 și pînă 
în 1979 a lucrat la extin
derea portului Constanta, 
după care a fost șef de lot 
la construirea în premieră 
pe țară a ecluzei de la A- 
gigea, lucrare de mare 
complexitate. Experiența 
acumulată la acest prim 
obiectiv a însemnat un 
mare cîștig pentru con
strucția de acum a ecluzei 
de la Năvodari. Printr-o 
excelentă colaborare cu 
proiectanții, la execuția e- 
cranului de protecție s-a 
găsit soluția înlocuirii ba
lastului, material deficitar 
în zonă, cu o compoziție 
de ciment și argilă, devan- 
sîndu-se astfel cu trei luni 
și jumătate începerea tur
nării betoanelor la ecluză. 
Tot împreună au găsit și 
o altă soluție economicoasă 
de reamplasare a ecluzei 
pe o fundație de rocă na- 
iurală, fapt care exclude 
turnarea a 600 coloane de 
beton cu diametrul de un 
metru și cu o lungime to
tală de 5 kilometri. Rezul
tatul: o economie de 30 
milioane lei și o reducere 
a timpului de lucru cu 6 
luni la construcția ecluzei. 
Realizări de prestigiu, pe’ 
care însă tânărul inginer 
Gabriel Hîncu le pune nu
mai pe seama altora : a 
proiectanților Liliana Ma
rin și dr. ing. Marin Po
pescu, a șefului echipei de 
betoniști, Mihai Albu, a 
subinginerului Petre Be- 
reșteanu și a sutelor de 
constructori din brigada 
lui. îl rugăm pe tânărul in
giner Hîncu să ne spună, 
totuși, cîteva cuvinte și 
despre el însuși :

— Vedeți dumneavoastră, 
în anul Congresului al IX- 
lea al partidului eu eram 
pionier, in primele clase 
de școală. Am crescut, am 
învățat și m-am format în 
acești ani, cei mai: rodnici 
din istoria țării, cei mai 
frumoși, pentru mine. Pe 
deasupra. încă de la ter
minarea facultății, am avut 
marea șahsă să lucrez pe 
aceste mari șantiere, la a- 
ceste mari ctitorii de care 
se vor bucura și generații
le viitoare. Desigur, nici 
mie. ca nici altora, riu mi-a 
fost ușor și nici ac.uî» n, 
hu-mi este. Dar tocmai în
cleștarea asta cu greutăți
le. cu noi înșine ne dă 
mai multă putere. încrede
re. îndrăzneală. Dar, re
pet : în construcții. în ma
rile construcții de acest fel, 
cu un înalt grad de meca
nizare,. deși aparent fieca
re își vede de utilajul lui 
și crezi că lucrează solitar, 
în realitate există un mare, 
un foarte puternic spirit 
de echipă, de întrajuto
rare. strădania fiecăruia în 
parte și a. tuturor fiind, în 
esență, p . lucrare colectivă . 
dedicată colectivității.

O astfel de lucrare este 
și noua magistrală menită 
să dăinuie peste veacuri, 
o nouă și impresionantă 
mărturie a marilor. împli
niri din acești 20 de ani 
ai devenirii noastre șocia- 
liste.

Georqe MIHĂESCU 
Petre POPA

Marile prefaceri care au avut Ioc 
în ultimii 20 de ani în întreaga 
țară se oglindesc din plin și in 
satul Ghidici din comuna Piscu 
Vechi, județul Dolj. întorcindu-mă 
cu gîndul la satul meu de acum 
20 de ani, mi-1 reamintesc ca o 
așezare sărăcuță, cu case mici, 
împrejmuite cu garduri care se 
țineau mai mult din proptele, cu 
o dugheană îngrămădită într-o 

. căsuță închiriată, cu o școală ne- 
. încăpătoare. Uitîndu-mă la satul 

meu de acum și comparîndu-1 cu 
cel de atunci mi se umple su
fletul de mîndrie pentru că în 
acest răstimp a înflorit și el și 
viața noastră. Să mă refer mai 
întîi la rezultatele muncii noastre 
în cooperativa agricolă. Obținem 
azi 3 800 kg grîu la hectar, 4 600 
kg porumb, 35 000 kg sfeclă de 
zahăr, în sistem neirigat. Aceste 
recolte sint desigur, in primul rînd 
rezultatul muncii noastre, a ță
ranilor cooperatori, dar sînt, tot
odată, datorate și sprijinului per-

si satul si viata noastrăs ♦ »
manent pe care l-am primit din 
partea statului. Astfel, există în 
sat și o secție de mecanizare do
tată cu tractoare și mașini agrico
le, care ne ajută să cultivăm, 
după toate regulile agrotehnicii 
moderne, cele 2 000 de hectare de 
teren agricol pe care le are coo
perativa noastră.

în cadrul cooperativei agricole 
am înființat secții prestatoare de 
servicii : pentru producerea de 
cahle de teracotă și de împleti
turi din răchită, ateliere de lem- 
nărie-tîmplărie și de cojocărie, iar 
în prezent construim șl o unitate 
de semiconserve din legume cu o 
capacitate de 2 000 tone pe an. 
Avem și brutărie, de unde. înain
te de a pleca la muncă, luăm 
pîine caldă.

Peste 90 la sută din consătenii 
mei locuiesc in case noi sau reno
vate ; cei mai mulți au aparate de 
radio și televizoare, mașini de spă
lat rufe, și-au amenajat băi, ba

Livezile Caras - Severinului
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tot mai bogate
din Caransebeș, care se ocupă de 
cercetări menite să amelioreze 
speciile pomicole, de înmulțirea 
pomilor și arbuștilor, de stabili
rea agrotehnicii pomicole și de 
protecția pomilor împotriva boli
lor și dăunătorilor, elaborează 
proiectele plantațiilor noi din 
județele Caraș-Severin, Timiș și 
Alba, îndrumă și coordonează în
treaga activitate pomicolă din județ. 
Sectorul propriu de producție este 
organizat în opt ferme, din care 
trei de producție pomicolă și cinci 
de producere a materialului să- 
ditor. întregul personal al acestei 
importante unități de cercetare și 
producție a depus și depune efor
turi susținute pentru sporirea con
tinuă. a zestrei de material bio*  
logic, ajungînd să dispună în pre
zent de 892 de soiuri, hibrizi și 
clone valoroase, atît din țară cît 
și din străinătate, de pomi și ar
buști fructiferi cu o producție 
ridicată și cu rezistență sporită la 
boli și la dăunători, din care peste

Zona de deal șl de munte 
Banatului are tradiții bogate 
cultivarea pomilor fructiferi.

a 
în 
o 

perioadă de puternic avînt al aces
tei străvechi îndeletniciri a în
ceput insă o dată cu cincinalul 
1976—1980. cînd în județul nostru 
s-au înființat plantații mari. însu- 
rnînd o suprafață de 5 644 hectare. 
Conform prevederilor, în cursul 
actualului cincinal, patrimoniul 
pomicol al județului se va întregi 
cu alte 4 380 hectare de plantații, 
ajungind să treacă, împreună cu 
livezile din gospodăriile populației, 
de 17 500 hectare, din care peste 
10 000 hectare plantații noi și 
modernizate.

în prezent, în sectorul socialist 
. cu profil pomicol al județului 

există 7 asociații economice inter- 
cooperatiste cu 39 de ferme si 3 
unități de ■ stat cu 10 ferme de 
producție.

Centrul științific al pomiculturii 
Caraș-Severinului este Stațiunea de 
cercetări și producție pomicolă

Un
Nu-i nevoie de mult spirit de 

observație pentru a constata că, 
concomitent cu lucrările de con
strucție și dare în folosință a 
noi și noi apartamente, intîlnești 
zilnic, în aproape toate zonele 
Capitalei, o gospodărească preocu
pare a consiliilor populare pentru 
asigurarea frumosului și a îmbi
nării lui cu utilul. Parcurile, gră
dinile, spațiile verzi, curțile, imo
bilele de folos obștesc sau parti
cular, toate 
participarea 
haină nouă 
ție sufletul 
tea acestei 
Iești a început prin 
rUltul blocului F __  ____
Compozitorilor Nr. 4, sectorul 6. 
O inițiativă lăudabilă. Numai că,

- vorba lui Creangă, „I.C.R.A.L.-u- 
^lui“ Giulești îi este mult pînă se

prin grija edililor, cu 
cetățenilor capătă 

și umplu de satisfac- 
cetățeanului. In virtu- 
griji, I.C.R.A.L. Giu- 

1980—’81 vă- 
17 din Aleea

Administrația de Stat 
Loto-Prdnosport 

informează :
Duminică 26 mai 1985, Adminis

trația de Stat Loto — Pronosport 
organizează cea de-a doua tragere 
LOTO 2 din această lună. Partici- 
panții care îndrăgesc acest sistem 
de joc au posibilitatea obținerii 
unor importante premii în autotu
risme „DACIA 1 300“ în cadrul 
valorii unitare a câștigurilor, pre
cum și a unor mari sume de bani 
de valoare fixă și variabilă. Bile
tul de participare (10 Igi varianta), 
poate fi completat cu o 
achitată sută la sută sau 
variante achitate în cotă 
sută.Fiecare bilet are 
participare la toate cele 
trageri a cîte patru numere, 
însumează 12 numere din 75.

Sîmbătă 25 mai este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

variantă 
cu. patru 
de 25 la 
drept de 
trei ex- 

care

VLĂHIȚA și BĂLAN: două centre muncitorești - același luminos destin
Printre zonele care au cunoscut 

o dezvoltare accentuată în perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului se numără și județul 
Harghita — județ odinioară rămas 
în urmă, dar al cărui ritm general 
de dezvoltare economică se înscrie 
printre cele mai înalte din tară. Ca 
urmare a rooliticii partidului de 
repartizare teritorială armonioasă a 
forțelor de producție, puternice 
unități industriale au fost implan
tate în localitățile harghitene. tre
zind la o nouă viată aceste stră
vechi meleaguri.

în cele ce urmează ne vom opri 
la transformările petrecute în cel 
mai vechi centru muncitoresc — 
Vlăhița, care numără 160 de ani de 
existență, ca și în cel mai nou — 

.Bălan, tînără așezare minieră. S-ar 
putea spune că ambele au pornit 
pe calea progresului economic si 
social in același timp și că evolu
țiile înregistrate sînt strîns legate 
de vizitele de lucru întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceausescu — pri
lejuri de puternic imbold în dez
voltarea acestor locuri, ca si a tu
turor zonelor patriei.

Munca — puternica „armătură" a 
noilor edificii. Legătura strînsă din
tre muncă și buriăstare este deo
sebit de evidentă în aceste două 
orașe. La Vlăhita se fabrică fontă 
de mai bine de un secol și jumă
tate. în timpul războiului, proprie-, 
tarul german al fabricii si-ă 
demontat utilajele și... a plecat 
lăsind 300 de familii fără pîifie. Era 
în 1945. înainte de naționalizare. 
Dar muncitorii au preluat fabrica, 
au reutilat-o cu ce s-a putut si au 
repus-o în funcțiune. începind să 
producă plite, sobe și vase din fon
tă, pe care le vindeau celor „de la 
cimpie" pe făină și alte alimente.

Din comitetul de inițiativă de pe 
atunci făcea parte si comunistul 
Orban Francisc. azi pensionar, fost 
maistru. „Erau vremuri foarte gre
le. Familia mea locuia într-o casă 
în care, fără dificultate, puteai 
intra pe fereastră, atît de joasă era.

Aveam o singură cămașă, pe care 
o purtam cînd eu. cînd... gardul. 
Am muncit cu îndirjire. dar cu în
credere în viitor. Și. iată, sihtem 
mîndriazi de Vlăhita noastră. Ora
șul ce s-a ridicat din noroiul, vechii 
comune s-a născut, de fapt. în 1971. 
în urma vizitei secretarului gene
ral al partidului. Tradiția turnării 
metalului, transmisă din generație 
în generație, a fost ridicată la nive
lul industriei republicane. Locul 
caselor dărăpănate l-au luat blocu
rile de locuințe moderne. Eu m-am 
mutat cu familia intr-un fel de vilă 
construită de întreprindere pentru 
mai multe familii muncitorești.

Nicolae Crainic, tehnician la tur
nătorie, pînă nu demult cînd a 
ieșit la pensie, a venit aici prin re
partiție, de prin părțile Aradului. 
..Nu știu ce m-a determinat să 
rămîn. 
făcută 
carton
era pe----- - ------------ — . . _ _
cuiam patru persoane, Încălzită de 
o sobă cu mangal. în deceniul ’70, 
si doar în cîtiva ani. Vlăhita a de
venit alta.

Așadar, „armătura" edificării a- 
cestui oraș, apărut pe harta tării 
de puțină vreme, este „fonta de 
Vlăhita". în variantă modernă. 
Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii de fier. Tokos La- 
dislau. ne spune că sporul cantita
tiv considerabil al producției —din 
1965, volumul acesteia a crescut de 
6 ori — este însoțit de o schimbare 
de structură : aici se fabrică 80 la 
sută din carcasele necesare con
strucției de mașini din tară, inclu
siv cîteva tipuri de. cilindri, pentru 
laminoare. O bună parte, respectiv 
70 la sută din producție este des
tinată unor mașini ce se exportă.

Orașul însuși s-a clădit pe teme
liile fontei de înaltă puritate din 
care se fac piesele destinate a fi 
supuse unor solicitări mari : peste 
850 de apartamente noi în blocuri, 
sute si sute de case noi. adevărate 
vile, cu încălzire centrală, baie, apoi

creșă. grădiniță, două scoli gene
rale si un grup' școlar cu profil 
■metalurgie, bineînțeles, o rețea co
mercială modernă, spital, o fabrică 
de pîine, ale cărei produse sînt în 
concurentă, la calitate, cu cele ale 
întreprinderii de fier, un cinema
tograf și altele. Fată de un medic 
și cinci învățători, cit avea vechea 
comună, locuitorii orașului au la. 
dispoziție 100 de cadre didactice, 15 
medici si 58 de cadre medii sani
tare.

Bătrlnul centru muncitoresc se

m-a determinat să
Hala în care lucram era 

din scindură și acoperită cu 
asfaltat. Iar locuința mea 
atunci o cameră în care lo-

In plin proces de regenerare.află _________________________
Inclusiv biologică. „In orașul nos
tru, ne spune primarul Ferencz 
Dominic, copiii sînt foarte iubiți. Ei 
reprezintă, de altfel, peste un sfert 
din populație, indicele de natalitate 
fiind de 20 la mie. De aceea, cetă
țenii au hotărît ca o bună parte 
din contribuția lor în bani si mun
că — potrivit Legii 20 — să fie în- 
dreptată spre obiective destinate co- Arpad 
piilor — extinderea cu încă două

• clase, a uneia din scoli. 3 terenuri 
de joacă, un ștrand și altele".

Orașul cu rădăcinile implîntate 
în mină. Unui din locuitorii orașu
lui Bălan, pasionat si talentat foto-, 
graf amator, angajat al întreprin
derii miniere — Romfeld Akos — 
spunea, motivîndu-și fervoarea cu . 
care înregistrează pe peliculă ima
gini din . localitate, că „ceea ce 
astăzi este un eveniment, mîine va 
deveni istorie". Drept argument ne 
arată o imagine prinsă cu puțin 
timp în urmă, a demolării unor 
case vechi. în locul lor se si turna-

se fundația unui nou bloc de locu
ințe. cu magazine la parter. Așa 
s-a născut expoziția „Bălanul de 
ieri; Bălanul de azi", din care am 
lușt si noi imaginea pe care o pu
blicăm alăturat. Autor — „cronica
rul" fotograf.

Cum era Bălanul de Ieri ? Isto
ria este aici atît de precipitată In
cit nu e lesne de reconstituit. 
Acum 18 ani. în acest cătun de pe 
valea Oltului, la poalele Hășmașu- 
lui Mare, locuiau patru familii 
de ciobani (ca în baladă) — Fuier. 
Vaslaban, Bîrsan si Bancsina, cu 
ramificațiile lor. în total ■— 43 de 
case. Exploatarea minieră exista, 
dar producția ei era insignifiantă. 
Primul salt se produce în 1967. în 
urma vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. S-au dat atunci indica
ții ample Si precise pentru sporirea 
producției. De aici se scoate cupru, 
și chiar dacă minereul nu-i foarte 
bogat, este preferabil importului. 
S-au profilat primele construcții 
urbane ce anunțau dezvoltarea lo
calității. în 1971. secretarul general 
al partidului revine si. potrivit 
orientărilor sale, orașul Bălan face 
un nou salt înainte. Atît în subte
ran. în mină, cît si la suprafață, pe 
plan urbanistic.

— Dacă ne comparăm cu anul 
1965. anul istoricului Congres al 
IX-lea. ne spune directorul între
prinderii miniere — Racz Attila

— producția s-a triplat. Au 
fost amplificate cercetările geolo
gice, astfel încît au fost puse în . 
exploatare două mine noi. Nord 
Si Fagul Cetății, s-au deschis noi 
orizonturi, noi puțuri ; au fost con
struite două uzine de preparare, 
s-au executat importante lucrări de 
alimentare cu energie electrică. Au. 
progresat considerabil tehnologiile 
de extracție, astfel încît producti
vitatea muncii, ne. post, față de 1965. 
s-a dublat, in condițiile reducerii 
efortului fizic, prin mecanizarea 
totală a lucrărilor de încărcare si 
transport. S-au construit vestiare și 
băi. instalații eficiente de aerai.

unii și-au construit și garaje 
pentru autoturismele personale. 
Copiii noștri învață într-o școală 
nouă, cu 8 săli de clasă, iar măr
furile de care avem nevoie le 
cumpărăm dintr-un magazin mo
dern cu etaj, ca la oraș. Ne-am 
ridicat șl un frumos cămin cultu
ral cu 400 de locuri, unde organi- 

politico-zăm frecvent acțiuni 
educative si spectacole.

în această primăvară, 
torii satului muncesc 
pentru ca să obținem 
planificate. Am efectuat lucrările 
de sezon la timp și de bună cali
tate și ne-am organizat astfel 
munca incit să contracarăm insu
ficienta umiditate din sol. să ne 
situăm la nivelul unităților care 
obțin producții mari.

toti locui- 
cu rîvnă 
producțiile

Florea SCRIECIU 
țăran cooperator, satul Ghidici, 
comuna Piscu Vechi, 
județul Dolj

dau roade

50 au fost . predate pentru pro
ducție. Pe parcelele de verificare 
se află 36 de hibrizi creați aici. 
Au fost obținute, de asemenea. 85 
clone valoroase, din care 20 de 
prun, 12 de măr, 20 de cireș, 18 de 
vișin și 15 biotipuri de nuc.

Pomicultorii județului nostru 
sint angajați din plin în executa
rea, in perioadele optime și de o 
calitate corespunzătoare, a tuturor 
lucrărilor de întreținere și exploa
tare rațională a livezilor. Ei iși 
propun să obțină în acest an pro
ducții medii de 6 000 kg fructe la 
hectar în cooperativele agricole, 
10 200 kg la întreprinderile agri
cole de stat și de peste 12 300 la 
Stațiunea de cercetări și producție 
pomicolă din Caransebeș. Se pre
vede ca producția totală de fructe 
a județului 
de tone.

deviz și jumătate
apucă de ceva că de lăsat se lasă 
ușor. Astfel, din 1981 pînă în 1985 
această inițiativă nu a fost dusă 
pînă la capăt. în locul unor lucrări 
de inaltă calitate, prevăzute în deviz
— trei straturi de zugrăveală cu Vi- 
nacet și două straturi de vopsea 
de ulei pentru lemnăria exterioară
— blocul a „primit" o spoială de’ 
vopsea, (spălată și aceea de prima 
ploaie) și o spoială de ulei, pe 
partea exterioară a ferestrelor, în 
așa fel făcute încît 
gretă după starea

locatarii re- 
__  ____  anterioară a 

blocului. Lucrarea nu-i terminată 
desigur. Din trei straturi de zu
grăveală s-a executat un singur 
strat. Dar I.C.R.A.L. Giulești în 
operativitatea sa (1981—1985) o 
consideră terminată în ciuda celor 
văzute pe pereții blocului și în 
ciuda protestelor asociației loca
tarilor, care a cerut și cere în

nostru să atingă 97 550

Ion HURTUPAN 
corespondent voluntar

oa I.C.R.A.L. Giuleșticontinuare t ____T,_
să-și respecte devizul. Stînd ferm 
pd poziție, I.C.R.A.L.-ul nu pare 
dispus să țină seama de propriul 
său deviz, de propria sa documen
tație tehnică. In schimb, a pornit 
la amenințarea cu executarea si
lită a plății unei lucrări netermi
nate. Nu știm dacă și la alta 
lucrări, la alte blocuri procedează 
la fel. dar ne punem întrebarea 
dacă I.C.R.A.L.-ul Giulești știe că 
la sfirșitul unei lucrări de acest 
gen se face o recepție în confor
mitate cu legea și că tot în con
formitate cu legea se fac lucrarea 
si plata prevăzute în deviz, cu 
respectarea calității ?

Călin MARIN 
locatar al blocului F. 17 
Aleea Compozitorilor Nr. 4

Noul Bălan...
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se asigură o masă caldă la intra
rea în mină. Retribuția medie, pen
tru cei din subteran, a sporit de la 
1400 lei. în 1965, la 4 500 lei în 
prezent.

întinzîndu-și puternice rădăcini 
în măruntaiele muntelui, orașul 
Bălan a căpătat vigoare, a devenit 
o prosperă așezare muncitorească, 
într-adevăr. pe cele două maluri 
ale Oltului acoperite cu păduri 
seculare s-au înălțat numeroase 
construcții pentru mineri și fami
liile lor. despre care ne vorbește 
tovarășul Viorel Rusu, primarul 
orașului.

— Dacă l-am aprecia după viața 
omului. Bălanul nostru este. încă, 
adolescent : va atinge maturitatea 
abia în august viitor, cînd se vor 
împlini 18 ani de cînd a fost de
clarat oraș. Și totuși îl putem so
coti. de pe acum, ca un centru 
muncitoresc bine închegat. S-au ri
dicat în această scurtă perioadă : 
peste 3 000 de apartamente. 4 că
mine pentru nefamiliști. 3 centrale 
termice, grădinițe pentru 800 de 
copii, 3 școli generale. un grup 
școlar cu profil minier, un spital, 
o policlinică, aproape 4 800 mo spa
tii comerciale și de prestări servi
cii. o cantină muncitorească ce ser
vește 4 000 de mese pe zi, s-a con
struit o rețea de 5,4 km canal, 2,3 
km trotuare. La acestea se adaugă 
circa 200 de case noi construite în 
regie proprie de cetățeni.

Ce spun oamenii, martori si păr
tași la acest rapid proces de trans
formare ? loan Lendeczki, Erou al 
Muncii Socialiste, a parcurs etapă 
cu etapă, în subteran și ..la zi" 
acest proces. „Locuiam în barăci, 
iar. unealta principală de lucru era 
lopata, care a dispărut abia in 
1968, o dată cu introducerea în a- 
bataje a mașinii de încărcat. Au 
fost aduse, apoi, și alte utilaje, care 
ușurează munca minerului. Astăzi, 
cred că doar 2—3 la sută din lu
crări se mai fac manual. „Cartie
rul" de barăci a dispărut și el, eli- 
berînd terenul pentru construirea 
blocurilor de locuințe pentru mii de

IIIBl Sil

...Și noua Vlâhița

Mm

familii de mineri. privim
îndărăt, parcă nu ne vine a 
crede că am putut munci si trăi în 
condiții atît de grele, noi. cei de 
azi, care mînuim utilaje de mare 
randament si locuim în apartamen
te confortabile". loan Duca, sef de 
sector, vorbindu-ne despre mină si 
oraș, parcă ar citi dintr-un jurnal 
al său. Atît de exact își amintește 
totul. „La 1 noiembrie 1960 am ve
nit cu bicicleta — singura mea 
avere — tocmai de Ia Miercurea- 
Ciuc. Am fost trimis să locuiesc în 
camera 7 din căminul de nefami- 
liști. Acolo am stat patru ani. timp 
în care am învățat meserie. Am în
ceput ca vagonetar, ajutor de mi
ner. miner si. apoi brigadier. în 
1965 lucram la orizontul minus 150. 
Ce s-a schimbat de atunci? Aș pu
tea spune — totul. în mină am 
trecut de la lopată si funia de tras 
minereul, la mașinile de încărcat și

transportat, iar afară — de la bi
cicletă la un automobil „Dacia" (în 
oraș există ~~~
Mi-am schimbat 
mera 7 într-un 
ment. Am trei 
mare e studentă 
gemeni — elevi ...____ _______
matică-fizică. Am o meserie fru
moasă, am toate motivele să mă 
socotesc un om realizat".

Fapte, gînduri. realități, ilus- 
trînd drumul parcurs de două așe
zări harghitene în perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. Un drum Ce a lăsat în urmă 
două modeste sate, pentru a ridica 
în lumina soarelui două viguroase 
centre muncitorești, demne de 
această epocă de mari împliniri.

Rodica ȘERBAN 
I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii”

peste 500 — n.n..
domiciliul, din ca- 
confortabil aparta- 
copii : fata mai 
la Iași, iar cei doi 
la liceul de mate
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 
-un obiectiv major, pentru îndeplinirea 

căruia trebuie acționat cu toată răspunderea

[ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ!
 a

A CULTURILOR
IALOMIȚA MUREȘ

SUPUNEM ATENȚIEI SPECIALIȘTILOR Șl FORURILOR DE RESORT UNELE DIN PROBLEMELE 
CU CARE SE CONFRUNTĂ MINERII DIN BAZINUL CARBONIFER MEHEDINȚI (I)

Specialistul - prezență activă in cimp

In urmă cu aproape patru ani, mai exact la 7 septembrie 1981, am 
asistat direct, la fața locului, la punerea in funcțiune a primului com
plex mecanizat CMA-2, de producție românească, in unul din aba
tajele minei Husnicioara. Era momentul care marca racordarea noului 
bazin carbonifer din județul Mehedinți Ia circuitul productiv al țării.

Acum, în luna mai din acest an, am fost martori și la punerea în 
funcțiune a primului excavator cu cupe de mare capacitate — tot de 
producție românească — de data aceasta, la cariera de extracție la su
prafață a lignitului de la Husnicioara. Sînt două momente care con
turează în liniile lui esențiale procesul de producție la întreprinderea 
minieră Mehedinți : începerea extracției cărbunelui în subteran și la 
suprafață prin tehnologii și cu utilaje de mare randament.

Ce concluzii se desprind din activitatea de pînă acum a minerilor 
din acest nou bazin carbonifer al țării ? Cu ce probleme se confruntă 
și ce trebuie făcut pentru rezolvarea lor ? lată cîteva din întrebările la 
care ne-am propus să găsim răspuns în ancheta de azi a „Scînteii".

Nivelul producției a
Neîndoielnic, lignitul extras din 

cariera și minele deschise in jude
țul Mehedinți are o pondere tot mai 
însemnată în balanța energetică a 
țării. Nivelul producției a crescut 
mereu : de la 55,3 mii tone în 1981, 
la 284 mii tone în 1982, apoi la 548 
mii tone în 1983 și 583 mii tone în 
1984. Adăugind că în cele patru luni 
care au trecut din acest an s-au ex
tras 253,5 mii tone lignit, cu circa 
4 000 tone peste plan, se poate spu
ne că nivelurile atinse în anii ante
riori vor fi substanțial depășite și 
că» minerii din acest nou bazin car
bonifer al țării muncesc fără preget 
pentru a-și îndeplini sarcinile de 
mare răspundere ce le revin.

Aceasta cu atît mai mult cu cit 
minerii de aici au fost mai intens 
solicitați în rezolvarea complexelor 
probleme ale producției decît cei 
dintr-un bazin carbonifer vechi, cu 
tra-’^ie, unde condițiile de zăcămînt 
s. ine cunoscute, iar tehnologiile 
api—ate sînt în general puse la 
punct. Șefi de brigadă ca Sabin 
Căprioru. Mihai Gheorghe sau Con
stantin Bădoiu, care și-au îndeplinit 
și cl. depășit sarcinile ce le-au re
venit, au muncit adeseori în condi
ții grele, au înfruntat bărbăteste ob
stacolele ridicate de structura specia
lă a straturilor geologice din zona 

*1 Mehedinți, cu infiltrații de apă și 
„pungi" de nisip.

Fără să subapreciem cituși de pu
țin valoarea rezultatelor obținute de 
o brigadă' 6au alta, trebuie spus însă 
că, pe ansamblul întreprinderii, ni-

„Jocul" cifrelor de plan
Se pare că forurile de resort au 

Început să adopte chiar o atitudine 
defensivă, oarecum de împăcare cu 
situația creată, din moment ce pro
ducția planificată în acest an este 
mai mică decît aceea de anul tre
cut. Sigur, planul pe 1984 nu a fost 
realizat decît în proporție de circa 
40 Ia sută. Deci s-ar putea spune că, 
ac planul este mai realist, mai 
ap >e de condițiile concrete de lu
cru. Dovadă că se înregistrează și o 
producție suplimentară de lignit, 
ceea ce — în mod categoric — este 
un fapt stimulativ pentru activitatea 
întregului colectiv de mineri. Numai 
că, la o analiză mai atentă, se poate 
observa că nici această depășire de 
plan nu are un suport real, pe de
plin mobilizator. Și iată de ce.

Oricît ar părea de surprinzător, 
producția suplimentară înregistrată 
pe ansamblul întreprinderii se do
vedește în cele din urmă a fi un 

crescut, dar cu cît?
velul producției nu se situează to
tuși la ,nivelul posibilităților exis
tente, a eforturilor materiale și fi
nanciare făcute pentru dezvoltarea 
acestui bazin carbonifer. O astfel de 
afirmație ar putea să pară prea se
veră și categorică în condițiile în 
care planul la producția de lignit pe 
perioada care a trecut din acest an 
a fost îndeplinit și chiar depășit 
Considerăm însă că tocmai acum, 
cînd se fac încă investiții mari pen
tru dezvoltarea producției si deci 
este nevoie de o orientare clară în 
ce privește tehnologiile aplicate și 
utilajele folosite, să nu se vadă nu
mai fața pozitivă a lucrurilor, ci să 
se întreprindă o analiză exigentă, 
realistă a activității desfășurate, din 
care să se tragă învățăminte utile 
pentru viitor.

Așa cum am arătat, producția a 
crescut de la un an la altul. Dar cu 
cît ? Analizînd această dinamică 
mai atent se observă că sporul de 
producție realizat nu este nici pe 
departe la nivelul prevederilor ini
țiale. Concret, în actualul cincinal, 
întreprinderea trebuia să obțină o 
producție de 6 milioane tone lignit. 
După toate calculele rezultă însă că 
nu se va realiza decît cu ceva mai 
mult de o treime din obiectivul pro
pus. Nu s-au confirmat prospecțiunile 
geologilor ? Posibil, iar în această 
privință specialiștii trebuie să-și spu
nă clar cuvîntul. Dai- — după cum 
vom vedea — nu s-a făcut nici tot 
ceea ce trebuia pentru exploatarea cu 
eficientă sporită a zăcămintelor, a 
rezervelor identificate.

simplu „joc" al cifrelor de plan. Un 
rezultat cu adevărat meritoriu s-a 
obținut, de fapt, numai in micro- 
carierele din cadrul carierei Husni
cioara, unde s-a realizat o produc
ție suplimentară de peste 40 000 tone 
lignit. Dar nici în felul acesta, pla
nul de producție pe ansamblul în
treprinderii nu ar fi fost depășit 
dacă la mina din sectorul Livezile 
— o mină pilot — nu s-ar fi stabilit 
un plan foarte mic (mai mult sim
bolic), care a fost depășit cu 18 500 
tone de lignit (în patru luni s-a în
deplinit și chiar depășit planul pe 
întregul an).

Care este situația în celelalte sec
toare ? Restanțele înregistrate însu
mează nu mai puțin de 39 000 tone 
la sectorul 1 Husnicioara, 13 000 tone 
la sectorul 2 Husnjcioara și 10 000 
tone la mina Zegujani. Nivelul cu 
totul necorespunzător al producțiilor 
realizate de cele două sectoare din 
Husnicioara atrage cu atît mai mult 

atenția cu cît tocmai această zonă 
a fost avută în vedere la deschide
rea noului bazin carbonifer, sectoa
rele Zegujani și Livezile fiind de 
fapt niște extinderi. Cum se expli

Consecințele neconcordanței dintre 
utilajele din dotare și condițiile de zăcămînt...
Ar fi greșit să se creadă că mine

rii de la Husnicioara sau Zegujani 
nu dispun de utilaje dintre cele mai 
moderne, de mare randament și că 
din această cauză nu realizează pro
ducții mai mari de cărbune. Com
binele de înaintare și de abataj din 
dotarea întreprinderii sînt dintre cele 
mai bune, după cum aveau să con
firme și specialiștii cu care am 
discutat. Cu toate acestea, anul tre
cut, indicele de utilizare a combine
lor de înaintare a fost numai de 45,7 
la sută, iar al combinelor de abataj 
— de 56,3 la sută. Situația nu s-a 
îmbunătățit cu mult nici în acest an. 
în primul trimestru, indicele de uti
lizare a fost de 54,5 la sută la com
binele de înaintare și de 72,9 la sută 
la combinele de abataj. în unele 
sectoare s-au înregistrat indici chiar 
și mai scăzuți. La combinele de 
abataj, bunăoară, indicele de utili
zare a fost de 67,1 la sută la mina 
Zegujani și de numai de 32,3 43 
sută la sectorul 1 Husnicioara.

Din ce cauză nu se realizează 
indicii planificați la aceste două ca
tegorii de utilaje de bază din dotare 
a întreprinderii ?

— Țin să precizez că, de cînd au 
fost puse în funcțiune, utilajele nu 
au lucrat niciodată cu randamentele 
prevăzute, ne spune tovarășul Iacob 
Dumîtrașcu, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere. Cauza 
principală ? Incompatibilitatea, ne
potrivirea dintre tipul constructiv al 
utilajelor din dotare și condițiile de

...dar și ale nerespectării normelor tehnice 
de întreținere și exploatare a instalațiilor

într-adevăr, folosirea în zona 
Mehedinți a complexelor de abataj 
CMA-2 creează multe dificultăți. 
Totuși, acesta este numai un aspect 
al problemei. Indiferent de tipul de 
utilaje pe care le-a primit și Ie va 
primi în continuare întreprinderea, 
acestea vor funcționa cu indici supe
riori numai dacă sînt întreținute și 
exploatate corespunzător, respectîn- 
du-se cu strictețe normele tehnice. 
Or, în primul trimestru al acestui 
an, la combinele de înaintare din 
sectorul 1 Husnicioara nu s-a efec
tuat nici o singură revizie tehnică 
din cele 18 planificate, iar în sectorul 
2 Husnicioara, din 19 revizii s-au 
executat numai două. Situația e 
ceva mai bună la combinele de 
abataj, dar nici la aceste utilaje nu 
s-au efectuat toate lucrările de în
treținere programate.

Desigur, explicații se pot da multe. 
După patru ani de la punerea în 
funcțiune a primului complex me
canizat, întreprinderea nd are încă 
un atelier mecanic corespunzător, iar 
calificarea forței de muncă lasă de 
dorit. Totodată, se înregistrează mari 
rămineri în urmă în punerea în 
funcțiune a unor capacități de pro
ducție, în deschiderea de noi fron
turi de lucru, deși utilaje s-au 
primit și se primesc mereu. Din a- 
ceastă cauză, în sectorul 2 Husnicioa
ra, din 10 combine de înaintare lu
crează numai 5. Totodată, în sectorul 
1 Husnicioara stau nefolosite alte 3 
combine de înaintare, iar la Zegu

că, așadar, diferențele între produc
țiile prevăzute inițial sau prin pla
nul pe acest an și cele efectiv rea
lizate de principalele sectoare ale 
întreprinderii ?

zăcămînt din zona noastră. De altfel, 
se știa de la bun început că în a- 
ceastă zonă sînt condiții mai grele 
de lucru și, de aceea, în proiect s-au 
prevăzut anumite tipuri de utilaje, 
care urmau să fie proiectate și asi
milate în fabricație. Am primit însă 
în dotare alte tipuri de utilaje.

— Totuși, credem că nu numai 
această neconcordanță a generat ac
tuala stare de lucruri, de vreme ce 
există diferențe destul de mari între 
indicii de folosire a utilajelor de la 
un sector sau altul. Cum se explică 
această situație ?

— în mod inerent, ca la orice 
început de activitate, se mai fac 
unele greșeli și în exploatarea utila
jelor. Avem destule probleme și în 
ce privește asigurarea, permanenti
zarea și pregătirea forței de muncă. 
Totodată, condițiile de zăcămînt 
diferă de la o mină la alta. Dintr-o 
experiență destul de bine verificată 
pot spune însă că, în general, com
binele de abataj CMA-2 pe care le 
avem în dotare nu se potrivesc cu 
condițiile de zăcămînt din zona 
noastră.

— Mai concret, în ce constă a- 
ceastă nepotrivire ?

— în zona noastră, straturile de 
cărbune sînt friabile și cantonate 
între nisipuri. Or, complexele me
canizate CMA-2 nu asigură o bună 
susținere a acoperișului și a fron
tului de lucru din abataje. Din a- 
ceastă cauză se produc surpări 
frecvente. Aici e toată problema.

jani și Livezile — cîte una. De ase
menea, sînt inactive două complexe 
de abataj în sectorul 1 Husnicioara 
și mina Zegujani. Dar oricît de multe 
explicații s-ar da, acestea nu pot 
înlocui producția de cărbune.

Datoria conducerii întreprinderii, 
a specialiștilor din Ministerul Mine
lor este să analizeze temeinic pro
blemele tehnice și organizatorice ale 
producției și să ia in mod operativ 
măsurile ce se impun pentru a nu 
lăsa să se perpetueze aceste stări de 
lucruri nedorite. Desigur, întreprin
derea a fost dotată cu anumite tipuri 
de utilaje deoarece acestea erau cele 
mai bune la un moment dat și s-a 
considerat că ele vor putea funcționa 
cu randamentele prevăzute. Nu mai 
are însă nici un rost ca unitatea să 
primească alte utilaje de același tip 
dacă acestea se dovedesc necores
punzătoare. Cu atît mai mult cu cit 
— după cum am văzut — unele nici 
nu sint puse măcar în funcțiune. în 
orice caz, cert este că producția de 
cărbune realizată la 1 000 lei fon
duri fixe a scăzut continuu din 1982 
și pînă anul trecut.
■. Asupra altor probleme de care 
depinde îmbunătățirea activității în 
bazinul carbonifer Mehedinți vom 
reveni într-un număr viitor al 
ziarului.

Ion TEODOR 
Virqil TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

Cooperativa agricolă 
de producție Fetești- 
Gară este una din u- 
nitățile in care forța 
de muncă este cu mult 
mai mică decît volu
mul de lucrări pe care 
le solicită cîmpul.s Și 
cum -se întîmplă în 
astfel de unități agri
cole, în care țăranii 
sînt orășeni, deficitul 
forței de muncă tre
buie suplinit printr-o 
bună organizare a în
tregii activități și fo
losirea eficientă a în
tregii dotări tehnico- 
materiale. De modul 
cum reușesc mecani
zatorii, cooperatorii și 
specialiștii din C.A.P. 
Fetești-Gară să efec
tueze la timp și de 
calitate toate lucrări
le cuprinse în tehno
logia fiecărei culturi 
ne-am convins Ia fața 
locului, urmărind pe 
parcursul mai multor 
zile activitatea fermei 
nr. 1 condusă de ingi
nerul Dan Teodorescu.

Cele 800 hectare ale 
fermei sînt cultivate 
cu grîu, porumb, floa- 
rea-soarelui, rapiță 
pentru ulei și fasole. 
O fermă cu mai puțin 
de 50 de oameni, dar 
care are aproape 600 de 
hectare cu culturi pră- 
șitoare. Cum se prezin
tă culturile ? Privin- 
du-le nu poți crede că 
în această parte a Bă
răganului nu a plouat 
de mai bine de două 
luni. Cîmpul arată ca o 
grădină. Cum este po
sibil ? Să derulăm cî
teva secvențe din ac
tivitatea celor trei 
zile cînd ne-am aflat 
în preajma ingineru
lui Dan Teodorescu.

înserarea Începuse 
să cuprindă cîmpul 
cînd specialistul fer
mei era împreună cu 
echipa de udători Ia 
mutarea aripilor de 
ploaie. Apoi a stabilit 
sarcinile celor trei u- 
dători care vor supra

veghea irigatul pe 
timpul nopții, nu îna
inte de a controla dacă 
lanternele au bateri1 
bune, dacă sculele și 
dispozitivele pentru 
intervenții sînt Ia lo
cul lor.

A doua zi, la ora 6 
și 15 minute, cînd 
soarele își făcea loc 
printre plopii de pe 
marginea Borcei, toate 
forțele mecanice erau 
concentrate la prășit, 
înainte de intrarea 
cultivatoarelor în la
nurile de floarea-soa- 
relui, cuțitele, care 
sînt ascuțite brici, sînt 
controlate de inginer 
și mecanizatori, în așa 
fel incit distanțele în
tre ele să fie dispuse 
pentru tăierea buruie
nilor și protejarea 
plantelor. După ce 
toți pornesc la lucru, 
inginerul Dan Teodo
rescu ni se destăinuie: 
„Și tata a fost tot a- 
gronom. Acum este 
pensionar. Pe vremea 
cind făcea el agricul
tură, și avea virsta 
mea, într-o asemenea 
fermă munceau peste 
200 de oameni. Acum 
sint de cinci ori mai 
puțini. Pretențiile la 
recolte însă sînt de cî
teva ori mai mari față 
de atunci. Anul tre
cut am realizat 4 600 
kg grîu la hectar și 
6 500 kg porumb boa
be la hectar. Produc
ții pentru unii bune. 
Pentru mine însă nu. 
Putem obține mai 
mult Problema este 
să facem toate lucră
rile la timp și de bună 
calitate".

Mergînd pe cimp, 
din loc în loc, pe mici 
tăblițe putem citi : 
Depoul C.F.R.", „în

treprinderea de trico
taje". „Baza de re
cepție si Agresem" 
etc.

— Sînt unitățile cane 
ne sprijină la prăși - 
lele manuale și la re

Mecanizatorii de la S.M.A. Vișina, județul Olt, execută lucrări de intre-
ținere a culturilor pe terenurile cooperativei agricole Bucinișu

coltat Oricît de bună 
ar fi prașila mecanică, 
trebuie intervenit pe 
rind și cu sapa. Cei 
care vin din unitățile 
economice să ne spri
jine știu însă că tre
buie să mențină den
sitatea de plante 
stabilită, la porumb 
70 000 plante recolta- 
bile la hectar, iar la 
floarea-soarelui peste 
60 000. în ce privește 
precipitațiile, dacă 
vor veni, vor fi bine 
primite. De nu, să 
știți că nu vom sta cu 
mîinile în sîn. Vom 
aduce ploaia noi... 
Vom folosi sistemul 
de irigații ziua și 
noaptea. în ferma 
noastră, acum este ca 
la Hunedoara și Ia Re
șița. Un cuptor la care 
se muncește zi și 
noapte.

Din discuția cu in
ginerul Dan Teodo
rescu am reținut și 
un amănunt, dar esen
țial pentru calitatea 
muncii specialistului 
agricol. „Nu-i sufi
cient ca specialistul să 
știe tehnologii și să 
dea sfaturi — susține 
el. Trebuie să fie în 
primul rind un bun 
luptător. Un luptător 
care să creadă în vic
toria sa. în agricultu
ră, rebuturile nu au 
ce căuta. Dacă tai 
un fir de porumb sau 
de floarea-soarelui, 
firul acela nu poate 
fi retopit și turnat din 
nou. Palma aceea de 
pămînt nu va pro
duce. La fel, cînd se
meni, dacă alături de 
sămînță nu pui suflet 
și pasiune, ca și a- 
tunci cînd prășești nu 
faci mare lucru".

Pe scurt, este vorba 
de arta de a ști să 
faci pămîntul mai ro
ditor.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

Rezultatele 
fruntașilor - 

cel mai convingător 
îndemn

în județul Mureș, precipitațiile 
căzute la scurte intervale de timp 
asigură apa necesară dezvoltării 
culturilor. Ca urmare, cîmpul arată 
frumos, iar sfecla de zahăr de pe 
cele 12 300 hectare se dezvoltă uni
form. După încheierea primei pra- 
șile manuale, mijloacele mecanice și 
umane sînt concentrate la execu
tarea celei de-a doua prașile la 
această cultură, lucrare care', pînă 
în seara zilei de 21 mai, a fost reali
zată pe 40 la sută din suprafața 
cultivată.

Cooperativa agricolă Mureșeni, cu 
o producție medie de 73 320 kilo
grame sfeclă de zahăr la hectar, s-a 
situat în 1984 pe primul loc pe țară. 
Constantin Pop, inginerul-șef, ne-a 
asigurat că, în acest an, au fost 
create condiții pentru depășirea 
propriului record. „Ploile căzute, cit 
și priceperea și hărnicia celor 420 de 
cooperatori au făcut să avem o stare 
de vegetație cum nu am mai avut 
niciodată in luna mai — ne spune 
specialistul unității. De acum înain
te, depinde numai și numai de noi 
realizarea a ceea ce ne-am propuș : 
depășirea pragului celor 80 000 kilo
grame sfeclă de zahăr la hectar".

Cu aceeași răspundere pentru ca
litatea lucrărilor se acționează și în 
alte unități cultivatoare. La Nazna, 
ca de altfel în întreg județul, 
glouase din abundență. Alexandru 

iad, inginerul-șef, și Teodor Orza, 
președintele unității, au luat măsuri 
ca oamenii să lucreze pe parce
lele zvîntate. Anul trecut — ne 
spune inginerul-șef — am rea
lizat o producție medie de 56 000 
kilograme sfeclă de zahăr la hec
tar. însă rezultatele cooperativei 
agricole Mureșeni ne-au ambiționat, 
așa încît vrem ca în acest an să-i 
■concurăm". Și în cooperativele agri
cole Șăulia de Cîmpie, Cuci — uni
tăți etalon în cultivarea sfeclei de 
zahăr — Sălcud, Balda, Dîmbu și al
tele se lucrează intens în ferestrele 
dintre ploi.

Lucrările de întreținere la sfecla 
de zahăr trebuie intensificate îndeo
sebi în unitățile agricole situate în 
nordul județului. Este și cazul coo
perativei agricole Livezeni, unde, 
în ziua raidului, deși se putea lucra 
pe numeroase parcele, nu am întil- 
nit, practic, pe nimeni la prășit. „La 
noi a plouat mult și așteptăm zvin- 
tarea terenului" — motivează loan 
Purice, inginerul-șef. De altfel, in 
unele formații de muncă, între care 
și cele din satul Livezeni, unii coo
peratori și alți locuitori așteaptă să 
fie mobilizați pentru a ieși la pră
șit. Și nici nu e de mirare — adău
găm noi — dacă avem în vedere că 
aici pînă și unii lucrători de la con
siliul popular — care s-au angajat 
să lucreze sfecla de zahăr în acord 
global — au fost sancționați pentru 
neparticipare la prășit ! Iată deci și 
una din cauzele pentru care, in anul 
precedent, cooperativa agricolă Live
zeni abia a realizat, in medie. 24 000 
kilograme sfeclă de zahăr la hectar. 
Aceasta trebuie să constituie un se
rios semnal de alarmă și pentru alte 
unități agricole din această zonă, 
unde lucrările de întreținere la j 
această plantă tehnică sint întîr- 
ziate.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii" 

_______________________________7are dreptul să lase pămîntul să sufere
CÎTEVA EXPLICAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU NEÎNDEPLINIREA PROGRAMELOR DE DESECĂRI 

ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Cit ar părea de bizar. în aceste 
zile cînd în sudul tării se simte 
lipsa acută de apă. in nordul țării, 
în județul Satu Mare și în alte zone, 
apa băltește pe terenuri agricole în
tinse. îngreunînd desfășurarea nor
mală a lucrărilor de sezon.

Ca pondere, județul Satu Mare se 
situează pe primul loc în ce pri
vește suprafețele afectate de excesul 
de umiditate. Din suprafața agricolă 
totală a'județului, de 318 000 hecta
re. aproape 250 000 hectare sînt te
renuri joase, cu pantă redusă de 
scurgere, ceea ce determină, mai ales 
în anii ploioși, și trebuie spus că 
aici anul 1985 este unul din aceș
tia. menținerea la suprafață a nive
lului pînzei de apă freatică, cu toa
te consecințele pe care le provoacă 
un asemenea fenomen. Suprafețe în
tins1’ îmbibate cu apă, unele rămase 
nelucrate din toamnă, sau altele pe 
care recoltele au fost compromise sau 
mult diminuate, constituie o mărtu
rie nedorită a acestui fenomen. Toc
mai ținîndu-se seama de urgența 
ameliorării pămînturilor din această 
zonă. în vara anului 1983 a fost a- 
doptat, în baza prevederilor Pro
gramului național de îmbunătățiri 
funciare, un program prioritar pen
tru desecarea întregii suprafețe cu 
exces de umiditate. Potrivit acestui 
program, pînă la sfîrșitul anului 
1985 urmează să fie executate noi lu
crări de desecări pe o suprafață to
tală de 34 000 hectare, completări la 

*) Suprafața estimată a se realiza pînă la sfîrșitul anului.

Anul Program Plan Realizat
1983—1984 7 770 4 550 4 550desecări noi 1985 19 278 0 0
1983—1984 20 800 6 680 6 650completări-desecări 1985 68 500 10 700 10 700 *)

sistemele de desecare vechi pe 89 300 
hectare și drenaje pe 7 800 hectare. 
Dintre lucrările noi de desecare se 
disting, prin dimensiunea și comple
xitatea lor, cele din zona Cărășeu — 
Valea Vinului — Pomi, p'recum și 
cele de pe malul sting al rîului 
Crasna. Așa-zisele lucrări de com
pletare la sistemele de desecare exis
tente au fost gîndite mai ales în 
ideea îndesirii rețelei de canale exis
tente și corectării eventualelor gre
șeli de proiectare si execuție în ve
derea asigurării funcționalității de
pline a vechilor amenajări. Care 
este stadiul de execuție a acestor lu
crări și ce probleme se ridică în le
gătură cu realizarea cantitativă și ca
litativă a obiectivelor stabilite prin 
program ?

Discrepanțe de neînțeles 
între prevederile 

din program 
și planurile anuale

înaintea unor considerații cu pri
vire la stadiul realizării programu
lui de desecări, supunem atenției fo
rurilor competente următoarele date 
comparative, de fapt discrepanțe in
tre ceea ce s-a prevăzut prin pro
gram, pe de o parte, șî ceea ce s-a 
planificat și executat efectiv, pe de 
altă parte.

In hectare

Din discuțiile purtate cu directorul 
întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, tovarășul Gheorghe Darida, cu, 
alte cadre cu munci de răspundere în' 
agricultura județului Satu Mare, re
zultă că aceste discrepante țin nu 
atît de posibilitățile efective ale în
treprinderii specializate de a executa 
volumul de lucrări stabilit prin pro
gram. cît de unele cauze care au im
pus orientarea cu prioritate a inves
tițiilor spre alte obiective de hidro
ameliorații. Fapt este că potrivit pre
vederilor inițiale de plan pe acest 
an. în județul Satu Mare, volumul 
lucrărilor de hidroameliorații se re
zuma doar la 1 000 hectare, dar și 
acestea constau în modernizări în 
vechile sisteme. Abia la insistenta 
organului județean de partid și la 
indicația expresă a cadrelor din con
ducerea partidului, care au constatat 
în această primăvară, la fața locului, 
pe mari suprafețe, efectele păgubi
toare ale excesului de umiditate, de
partamentul de resort a suplimentat, 
în ultimul moment, planul de inves
tiții.

Nu este căderea noastră de a for
mula aprecieri cu privire la rațiunile 
de la care a pornit conducerea De
partamentului de îmbunătățiri fun
ciare atunci cind a scos județul 
Satu Mare din rîndul județelor prio
ritare în ce privește alocarea fondu
rilor de investiții pentru lucrări de 
hidroameliorații. Ceea ce putem spu
ne cu exactitate este faptul că la 
începutul acestei primăveri. în ju
dețul Satu Mare excesul de umidi
tate a afectat peste 30 000 hectare te
ren arabil și că acum, după aproa
pe o lună de Ia încheierea campa
niei de însămințări, există multe su
prafețe pe care nu se poate intra încă 
cu tractorul din cauza umidității ri
dicate.

Apa care băltește 
în zonele desecate — 
o probă a „calității" 

proiectelor și a lucrărilor 
de execuție

Executarea volumului de lucrări 
prevăzut prin program presupune, 
înainte de toate. întocmirea unor 
proiecte bine fundamentate din 
punct de vedere agrotehnic și econo
mic. în mod obligatoriu aceste pro
iecte trebuie să conțină soluții cît mai 
economice, ceea ce obligă ca Ia ela
borarea lor să se tină seama de con
figurația terenului, iar întregul com
plex de lucrări agroameliorative să 
se fundamenteze pe studii pedoclima
tice, agrochimice si de cadastru, pe 
cunoașterea caracteristicilor fiecărei 
sole. Făcînd această subliniere avem 
în vedere nu numai greșelile care 
s-au comis în elaborarea proiectelor 
pentru lucrările de desecare efec
tuate în ultimii ani în județ, ci mai 
ales cele care se fac acum cu moder
nizarea vechilor sisteme.

în vara anului 1983 s-a stabilit ca 
proiectele de execuție pentru ame
najarea noilor sisteme de desecare si 
modernizarea celor existente, deci 
proiecte pentru un volum de lucrări 
ce se întind pe o suprafață totală de 
peste 120 000 hectare, să fie întocmi
te de I.S.P.I.F. București, iar o par
te din devizele de execuție să fie 
realizate prin colaborare de atelie
rul de proiectare al întreprinderii ju
dețene de specialitate — I.E.E.L.I.F. 
și de către centrul județean de pro
iectare. Trecem peste faptul că deși 
termenul de finalizare a acestor 
proiecte este mult depășit, unele 
proiecte încă nu sînt terminate, pen
tru a aduce în discuție însuși modul 

în care au fost fundamentate unele 
din proiectele executate pînă acum.

Atunci cînd se vorbește despre o 
suprafață desecată. în fața privirii 
se conturează imaginea unor culturi 
compacte, purtînd în ele un rod bo
gat. în măsură să compenseze inves
tițiile costisitoare făcute pentru scoa
terea lor definitivă de sub influenta 
excesului de umiditate. Și trebuie 
spus că asemenea imagini reale pot 
fi întilnite pe mari suprafețe în ju
dețul Satu Mare. Pe fostele terenuri 
înmlăștinate din zonele Livada. 
Doba, Băbești. Halmeu, Jojip. Pișcolț, 
Gelu sau Girișa. care au fost supuse 
unor complexe lucrări de desecare și 
drenare. se realizează astăzi recolte 
de 2—3 ori mai mari decît îna
intea acțiunilor hidroameliorative. 
Străbătînd însă în aceste zile 
terenurile agricole situate de-a lun
gul văii Crasnei sau Ierului, ori in 
lunca Someșului, în fața privirii se 
desfășoară întinderi mari îmbibate 
cu apă. in care pe alocuri s-au for
mat adevărate bălți. O bună parte 
din aceste suprafețe figurează în si
tuațiile statistice făcînd parte din 
sistemele desecate. iar rețeaua de 
canale care le străbate constituie o 
mărturie convingătoare în acest sens. 
Sint probe care pun în evidență un 
adevărat lanț de erori comise pe în
treaga filieră proiectare-execuție- 
exploatare. Grav este că în une
le cazuri aceste erori, mai ales de 
proiectare, se repetă din nou, exis- 
tînd riscul ca peste un an-doi orga
nele în drept să constate ceea ce au 
constatat nu de mult in cazul vechi
lor sisteme, și anume că noile sis
teme de desecare nu au o funcționa
litate corespunzătoare.

Cînd detaliile de execuție 
pentru terenuri 
din Satu Mare 

sînt stabilite la București
Ne aflăm la unul din punctele de 

lucru al întreprinderii județene de 
îmbunătățiri funciare, respectiv în 
zona de activitate a șefului de bri
gadă Czine Tiberiu și a maistrului 
Gavril Țițoc. Excavatoarele și buldo
zerele lucrau la executarea unuia 
din canalele principale CP-14, aflat 
în stînga rîului Crasna. Din discu

țiile cu interlocutorii noștri aflăm 
că se execută de fapt lucrări de 
completare la unul din vechile sis
teme. Atenția ne este atrasă de o 
solă rămasă nearatâ din toamnă, la 
capătul căreia 25 de tractoare, dota
te cu utilajele necesare, așteaptă de 
foarte multe zile momentul în care 
să poată intra în brazdă. Străbatem 
cu pasul o parte a parcelei, situată 
intre riul Crasna și primul canal 
de desecare. Deși terenul era îm
bibat cu apă, constatăm că fundul 
canalului este aproape uscat. Stu
diem configurația terenului și nu ne 
este greu să explicăm cauza : cana
lul era trasat cu mulți centimetri 
deasupra nivelului zonei celei mai 
joase din mijlocul parcelei. Specia
liștii încearcă să ne liniștească ex- 
plicîndu-ne că de fapt pe sola res
pectivă nu au fost executate încă 
lucrările hidroameliorative de corec
tare. Solicităm partea din proiect 
care cuprinde detaliile de execuție a 
lucrărilor de completare la sistemul 
de desecare existent și constatăm cu 
consternare faptul că noua documen
tație nu este altceva decît o copie a... 
vechiului proiect care a stat la baza 
executării sistemului de desecare, 
sistem care nu a corespuns din punct 
de vedere al funcționalității. Noile 
canale erau trasate exact pe firul ce
lor vechi aflate de-acum deasupra 
cotei medii la care este amplasată 
sola, din cauza deponiilor împrăș
tiate de-a lungul canalelor. Ba. mai 
mult, unele din vechile canale nici 
nu mai figurau în noul proiect. în
trebăm cum este admisibil să se sâ- 
virșească asemenea greșeli evidente 
încă la prima vedere pentru orice 
om și primim răspunsul că de fapt 
documentația este întocmită de că
tre proiectanți din cadrul institutului 
de specialitate, respectiv de la 
I.S.P.I.F. — București. Șeful fer
mei, inginerul Octavian Palcău. ne 
mărturisea că nici măcar nu a fost 
consultat la întocmirea proiectului, 
iar constructorul nu vrea să ‘ țină 
seaina de observațiile lui. Iar după ce 
facem cîteva calcule pentru a măsura 
adevărata dimensiune a volumului 
de lucrări ce trebuie transpus pe 

planșe pînă în cel mai mic amănunt, 
nu ne miră deloc erorile despre 
care vorbeam. Este o adevărată ilu
zie să crezi că cei cîțiva proiectanți 
din București, care s-au deplasăt 
pînă acum în județul Satu Mare, au 
putut, nu studia configurația, ci mă
car străbate cele peste 120 000 hec
tare pe care trasează imensa rețea 
de canale, calculînd pentru fiecare 
hectar în parte devizele de lucrări.

Considerăm că este de datoria or
ganelor agricole județene să treacă 
la studierea atentă a tuturor docu
mentațiilor de execuție, lucru ce tre
buie să se facă la fața locului în 
prezenta proiectanților și a fiecărui 
șef de fermă pe teritoriul căruia se 
trasează noile canale. Numai pe 
baza cunoașterii exacte a configura
ției și structurii fiecărei porțiuni de 
teren se pot elabora acele soluții 
constructive care să ducă la elimi
narea actualului exces de umiditate 
ce afectează cele mai fertile terenuri, 
din județ. In această ordine de idei 
credem că ar fi mult mai eficient 
dacă. în cazul lucrărilor de comple
tare la sistemele de desecare exis
tente. detaliile de execuție din pro
iectul general ar fi executate pe 
plan local, fapt de natură să asigu
re o conlucrare permanentă intre 
proiectant și beneficiar.

Indiferent de măsurile ce se vor 
adopta în vederea impulsionării rit
mului de execuție și îmbunătățirii 
soluțiilor constructive, nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din 
vedere că este vorba de executarea 
unor lucrări de durată și de com
plexitate deosebită și tocmai de aceea 
este absolut necesar ca în materia
lizarea lor să se îmbine experiența 
acumulată aici de-a lungul anilor 
cu spiritul de inventivitate al spe
cialiștilor, al celorlalte cadre din agri
cultură. în felul acesta va exista ga
ranția că fondurile mari alocate de 
stat și de unitățile agricole vor avea 
eficienta scontată, concretizată în 
sporirea rodniciei pămîntului. în re
coltele mari și sigure ce trebuie să 
se obțină pe aceste terenuri.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 23 mai 1985Forța transformatoare a conștiinței noi,
Problema conștiinței frămîntă de 

multă vreme omenirea. încă din an
tichitate, filozofia și-a propus să 
răspundă la această întrebare funda
mentală : „Ce este conștiința ?“ 
Răspunsurile sint pline de contradic
ții ; numeroase teze referitoare la 
această problemă se resping. De la 
concepția idealistă, potrivit căreia 
conștiința umană ar fi reflexul altei 
conștiințe, supraumane, sau de la 
concepția, tot idealistă, care explică 
omul prin conștiința sa. si oină la 
Marx, care cel dinții a explicat con
știința prin om, prin istoria omeni
rii, a trecut multă vreme.

Materialismul dialectic si istoric, 
avansînd teza cu privire la necesi
tatea schimbării revoluționare a lu
mii, a formulat 6 concepție înain
tată, revoluționară despre conștiința 
umană, subliniind răspicat că nu 
conștiința socială determină existen
ța socială ; că această interrelație se 
înscrie intr-un raport invers, rolul 
determinant revenind existenței so
ciale. Prin urmare, ideile, concep
țiile, atitudinile oamenilor sint pro
dusul existenței sociale.

Partidul nostru acordă o deosebită 
importantă afirmării și dezvoltării 
conștiinței socialiste, înaintate. „Dacă 
ne propunem să transformăm socie
tatea, să transformăm omul, să cu
noaștem tainele naturii si să o trans
formăm — subliniază secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu — apoi trebuie să ne pro
punem mai cu scamă să transformăm 
conștiința omului. Fără aceasta, nu 
putem transforma nici societatea". în 
opera secretarului general al Parti
dului Comunist Român se dă o mare 
însemnătate legăturii dialectice din
tre progresul general al societății și 
dezvoltarea conștiinței oamenilor. 
Acest adevăr este pregnant subliniat 
in numeroase cuvîntări și expuneri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Una dintre principalele idei este 
aceea că, intr-un moment in care se 
intensifică preocuparea partidului 
pentru asigurarea unei noi calități a 
muncii, pentru perfecționarea neîn
cetată a activității în toate domeniile 
vieții economico-sociale, este ne
cesar să se acționeze cu o mai mare 
eficiență pe planul conștiinței oa
menilor, să se dezvolte puternic spi
ritul revoluționar al comuniștilor, al 
întregului popor.

Poporul român a obținut succese 
remarcabile în înfăptuirea obiective
lor strategice și tactice ale politicii 
interne și externe, profund științi
fice a partidului și statului. Măre
țele înfăptuiri socialiste au fost pre
zentate în mod magistral în Rapor
tul secretarului general al partidului 
la Congresul al XIII-lea ; toate 
aceste înfăptuiri ilustrează cir pu
tere mutații calitative realizate în 
procesul revoluționar continuu, ce 
caracterizează făurirea socialismului 
în patria noastră. Tot ceea ce s-a 
înfăptuit în România, in cei 40 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
țării, îndeosebi în anii de după Con
gresul al IX-lea, în domeniul eco
nomic,_ în dezvoltarea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului material 
și spiritual al celor ce muncesc, sa 
datorește angajării conștiente a în
tregului popor in înfăptuirea politi-

*) Consultație la tema : „In
tensificarea activității multila
terale de ridicare a conștiinței 
socialiste, revoluționare a tutu
ror oamenilor muncii, combate
rea hotărită a oricăror manifes
tări șj, mentalități înapoiate in 
muncă și viață — sarcină cen
trală a organelor și organizați
ilor . de partid, a tuturor facto
rilor educaționali din societatea 
noastră".

ACTUALITATEA
- generoasă sursă de inspirație creatoare

în spațiul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în spațiul și în 
climatul cultural al unei epoci edu
caționale prin vocație cum este 
timpul nostru revoluționar, creația 
literar-artistică ocupă un loc de 
seamă în circuitul valorilor —• for
me ale conștiinței sociale ce influ
ențează procesul de afirmare al 
spiritualității umane în timpul nos
tru, alături de alte valori integratoa
re : politice, ideologice, morale, 
izvorîte din fîntînile actualității și 
a devenirii ei istorice. Literatura și 
artele actuale alcătuiesc edificiile 
spiritualității românești într-o bene
fică continuitate modernă și revolu
ționară, menite a contribui la lăr
girea orizontului de cunoaștere și la 
înnobilarea complexă a semenilor 
societății românești socialiste multi
lateral dezvoltate. Percutanta și ca
racterul activ al acestora se consti
tuie ca un criteriu estetic aliat cu 
necesitatea unei active funcționali
tăți — în efervescența ideologică, 
politică, culturală și educativă a 
timpului eroic pe care-1 trăim. 
Ele, literatura și artele, dincolo de 
valorile sensibile, specifice sînt 
chemate astăzi la săvîrșirea și desă- 
virșirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, la formarea și dez
voltarea plenară a omului contem
poran, ființă reală și concretă în 
dimensiunile epocii actuale. Modifi
cările produse în toate structurile 
vieții social-poli ti ce și economice 
imprimă artelor și, evident, creatori
lor noi atitudini zămislitoare, in
tr-un proces de creație ce se cere 
concordant — din ce în ce mai amplu, 
profund și nuanțat — cu actualita
tea, cu momentul, cu esențele tim
pului nostru revoluționar.

Examinarea literaturii dramatice 
contemporane și actuale, precum, de 
pildă, a multora din dramele lui 
Horia Lovinescu, Paul Everac, Du
mitru Radu Popescu, care au dat 
citeva exemple exponențiale, atestă, 
în acest sens, cotele superioare de 
afirmare a scrisului românesc con
sacrat teatrului. Misiunea pe care 
o joacă arta în societatea noastră, 
rolul chemat să-I dețină modelarea 
unui om nou, solicită însă noi și noi 
opere izvorîte din transfigurarea 
realității directe și apropiate, din 
cunoașterea izvorului vieții — opere 
care, în originale și varii imagini 
artistice, pătrunse de patos politic, 
civic și estetic, să reflecte, ampla 
epopee națională a construcției so
cialismului multilateral dezvoltat, 
problematica morală și socială a 
prezentului. Tocmai din acest unghi, 
al legăturii cu fenomenele vii și 
impresionante ale actualității, se 
cere adîncită și problematica poli
tică abordată în teatrul nostru, abor
dare deosebit de interesantă în 
piese semnate de Titus Popovici, 
Dumitru Radu Popescu, Paul Eve
rac, Theodor Mănescu, Paul Cornel 
Chitic, Dina Cocea și Platon Pardău. 
După cum ar fi necesar ca talenta- 
ții noștri creatori să exploreze cu 
mai mult interes, cu mai multă 
adecvare și pătrundere zone mai 
puțin abordate pină acum (așa, de 

cii clarvăzătoare a partidului și sta
tului. un rol însemnat revenind 
conștiinței socialiste, revoluționare 
in înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a țării. în 
perioada ultimelor două decenii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a im
primat un dinamism inegalabil în 
toate domeniile construcției socia
liste, a fundamentat o concepție su
perioară, de esență revoluționară, 
potrivit căreia progresul patriei nu 
se poate asigura numai printr-o 
preocupare, exclusivă pentru creș
terea forțelor de producție, fiind 
nevoie totodată de . intensificarea 
eforturilor pentru perfecționarea 
activității ideologice și politico-edu
cative, pentru dezvoltarea unei con
științe înaintate, revoluționare. Dacă 
azi România se mîndrește cu o in
dustrie modernă, cu o agricultură 
înaintată, cu edificii impunătoare, ce 
înscriu în memoria timpului marile 
prefaceri înnoitoare din acești 20 de 
ani glorioși ai unei noi istorii, este 
cert că toate aceste înfăptuiri nu
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conferă numai cadrul în care se con
struiește un om nou, ci sînt și ex
presia afirmării puternice a con
științei socialiste a maselor.

Acțiunea revoluționară a partidu
lui se afirmă în toate domeniile vie
ții sociale, constituind factorul dina
mizator al unei activități cuprinză
toare privind, deopotrivă, transfor
marea societății și a oamenilor. Pro
fundele schimbări petrecute in con
cepția, în nivelul de conștiință so
cială și politică a maselor largi 
populare sint determinate de marile 
transformări care s-au produs în 
societatea noastră.

Concepția partidului nostru, a se
cretarului său general cu privire la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste și-a aflat o strălucită sin
tetizare in Programul ideologic 
adoptat de Plenara Comitetului Cen
tral din iunie 1982, însușit și aprobat 
de Congresul al XIII-lea ca parte 
integrantă a Programului partidului. 
Un obiectiv fundamental în această 
privință îl constituie transformarea 
conștiinței socialiste intr-o puternică 
forță care să determine dezvoltarea 
continuă a bazei materiale a socie
tății noastre, perfecționarea relații
lor de producție, a organizării și 
conducerii întregii vieți sociale. Ac
țiunea pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv reprezintă o expresie eloc
ventă a aplicării creatoare a tezelor 
socialismului științific în condițiile 
concret-istorice ale făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornesc de la ideea că teza marxistă 
cu privire la răminerea în urmă a 
conștiinței sociale față de. existenta 
socială nu constituie o fatalitate. 
Dimpotrivă, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, practica socială a dove
dit rolul activ ce revine conștiinței 
in procesul construcției economico- 
sociale. Din această perspectivă, 
ideile, concepțiile revoluționare, ati
tudinea revoluționară în muncă, în 
viață se afirmă ca o puternică forță 
transformatoare, ca un important 
factor al progresului economico-so- 
cial în patria noastră.

Concepția partidului nostru , cu 

pildă : problematica tineretului, de
venirile satului contemporan) și ti
pologii umane insuficient investigate
— mai ales sub raportul complexi
tății psihologice, civice, morale.

Poezia realismului cotidian, ati
tudinea de angajată fervoare, expre
sia și expresivitatea artelor, noile 
structuri și indubitabilele valori sti
listice, procedee literare inventive 
și moderne (care s-au afirmat cu o 
intensitate fără precedent în clima
tul înnoitor de după Congresul al 
IX-lea) se cer a fi topite în opere 
care să propună imagini ale zămis
lirii vieții actuale, ale genezei omu
lui contemporan și devenirii sale 
istorice.

Prin prezenta secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la evenimentele importan
te ale vieții noastre culturale, prin 
expunerile sale la congresele P.C.R.. 
Ia-congresele educației politice și cul
turii socialiste, prin orientările pro
puse cu prilejul unor importante 
evenimente ale vieții culturale, lite
ratura. arta, teatrul beneficiază 
practic de prețioase îndrumări, de o 
complexă bază teoretică, aptă a-i 
asigura o mare eficientă spirituală. 
„Cinematografia și teatrul sînt mij
loace importante în educarea con
științei revoluționare a oamenilor 
muncii, a tineretului și trebuie să 
facem astfel incit ele să-și îndepli
nească in mai bune condiții rolul pe 
care îl au în societatea noastră", 
Acesta este un îndemn ce trebuie să 
fie mereu prezent în sufletul și în 
mintea creatorilor.

Artele vor trebui așadar să de
vină mărturii și mai elocvente ale 
actualității, să focalizeze în inspi
rate imagini artistice făptura com
plexă a omului, în spiritul înnoitor 
al eticii și echității socialiste, să de
vină parte integrantă a istoriei emo
ționante a poporului român. Realita
tea actuală, milioanele de oameni ce 
învață și se perfecționează neconte
nit, șantierele de pe întreg cuprinsul 
țării, efervescența căutărilor din 
laboratoare, mutațiile de conștiință 
pe care le solicită și le determină 
procesele muncii de la orașe și sate
— oferă izvoare dintre cele mai ge
neroase de inspirație : surse ale 
unor opere durabile în spațiul cul
tural al societății socialiste multi
lateral dezvoltate și totodată al unor 
opere apte să reprezinte experiența 
și spiritualitatea românească actua
lă în plan universal.

Experiențele pe care cultura noas
tră le va dobîndi în materie de 
artă vor contribui simultan la lărgi
rea cîmpului de investigație în sfera 
esteticii, criticii și a teoriei artelor. 
Cotitura se cere a fi produsă energic, 
căci timpul societății românești mul- 
tilate.ral dezvoltate reclamă eflores
centa spiritului artistic și a creativi
tății umane. în acord cu profundele 
prefaceri, în cercul cărora noi toți 
ne aflăm. în variate forme de acti
vitate înrîuritoare pentru societate, 
epocă, timp.

Ion TOBOȘARU 

privire la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii își manifestă astfel superio
ritatea teoretică și practică în mod 
real, concret. Suprimarea proprietă
ții private, a cauzei ce genera auto- 
înstrăinarea omului, alienarea sa, 
instituirea noilor relații sociale și de 
producție, participarea conștientă și 
devotată a oamenilor la edificarea 
noii societăți înseamnă, implicit, 
crearea condițiilor pentru afirmarea 
capacității lor creatoare, pentru ge
neralizarea stării de om social, de 
„om-uman“. cum scria Marx. Desi
gur, transformările din baza econo
mică a societății nu se reflectă spon
tan. automat pe planul vieții spiri
tuale a acesteia. Formarea noii con
științe este un proces îndelungat și 
complex de remodelare a omului, care 
presupune lupta neobosită împotriva 
oricăror manifestări etico-spirituale 
înapoiate, atît a celor moștenite de 
la vechea societate, cit și a celor ce 
reprezintă influențe ale lumii capi
taliste contemporane, concomitent 

cu desfășurarea unei activități edu
cative perseverente și pline de răb
dare pentru formarea convingerilor 
înaintate ale oamenilor, pentru așe
zarea relațiilor dintre ei pe baza 
normelor și principiilor nobile ale 
eticii și echității socialiste.

în concepția partidului nostru, 
a avea o conștiință înaintată, revo
luționară înseamnă a fi patriot, 
a-ți iubi țara, a face totul pentru a 
spori avuția națională, proprietatea 
socialistă, a nu precupeți nimic pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
comunist, ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregii nați
uni ; înseamnă să-ți îndeplinești in
tegral îndatoririle de onoare față de 
cerința de a păstra și dezvolta tra
dițiile progresiste ale trecutului, 
față de imperativele construcției și 
creației în noua societate.

O sarcină prioritară a muncii po
litico-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești este educarea oa
menilor în spiritul patriotismului, al 
mindriei și respectului față de va
lorile autentice create de generațiile 
anterioare, față de tradițiile Înain
tate ale poporului român, ca și ale 
altor popoare. Valorificarea critică 
a ceea ce este progresist în moște
nirea trecutului, cultivarea mindriei 
și demnității naționale constituie un 
element de potențare a activității 
omului puse în slujba înfloririi pa
triei socialiste. Patriotismul socialist, 
revoluționar, treaptă superioară în 
dezvoltarea sentimentelor patriotice 
ale oamenilor muncii, în strînsă uni
tate cu atitudinea de solidaritate in
ternațională în lupta pentru progres 
social, reprezintă o puternică forță 
motrice a noii orînduiri sociale, un 
factor generator de înalte valori po
litice și morale, de vitalizare a ener
giilor materiale și spirituale ale na
țiunii.

A avea conștiință înaintată în
seamnă a fi revoluționar ; a fi deci 
militant cutezător pentru realizarea 
idealurilor socialismului și comunis
mului ; a fi un om cu multiple cu
noștințe științifice și culturale, care 
se ocupă continuu de lărgirea ori
zontului său spiritual, de însușirea 
a tot ce este mai înaintat în epoca

ROMÂNIA-FILM prezintă: 

„MASCA DE ARGINT-
Producție a Casei de filme 5

Scenariul : Eugen Barbu și Nicolae Paul Mihail ; decorurile și costu
mele : Constantin Simionescu, Bob Nicolescu ; muzica : George Grigo
riu ; montajul : Magda Chișe-Ghincioiu ; sunetul : Horia Murgu ; imagi
nea : Ion Anton ; regia : Gheorghe Vitanidis. Cu : Florin Piersic, Marga 
Barbu, Alexandru Repan, Sobi Ceh, Ion Besoiu, Ovidiu luliu Moldovan, 
Traian Stănescu, George Motoi, Jean Constantin, Marin Moraru, Vasile 
Nițulescu, Mihai Mereuță, Constantin Codrescu, George Nuțescu, Coca 
Andronescu, Olga Delia Mateescu, Ana Szeles. Film realizat în studiou

rile Centrului de producție cinematografică „București"
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Pornim. în activitatea noastră de 

profesori, de educatori, de la cerin
țele puse, de fiecare dată. în fața 
școlii, cu clarviziune și fermitate de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
cepția românească cu privire la locul, 
rolul și funcțiile învățămîntului, fun
damentată de secretarul general al 
partidului nostru, reprezintă un 
model de soluționare creatoare, 
profund științifică, dialectică si larg 
umanistă a problemelor formării 
omului ca factor hotărîtor al pro
gresului economico-social. „Faceți, to
tul, dragi prieteni tineri și copii — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna recentului Forum na
țional al tineretului — pentru a 
folosi minunatele condiții de via
ță, muncă și învățătură pe care vi le 
asigură societatea socialistă, pentru 
a vă însuși cele mai temeinice și mai 
noi cunoștințe, din toate domeniile ! 
Pregătiți-vă pentru muncă si viață, 
pentru a fi prezenți întotdeauna aco
lo unde poporul, patria o vor cere !... 
învățați pentru a fi demni construc
tori ai socialismului si comunismului, 
pentru a asigura ridicarea neconteni
tă a României pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru a fi gata 
oricînd să apărați independenta și su
veranitatea patriei, viața liberă și 
demnă a poporului !“.

Dezbătind Raportul Ia ceț de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R. cu elevii 
am căutat să fac înțeles caracterul 
unitar. în complexitatea sa, al 
profundului concept de educație a ti
nerei generații formulat de partid, 
direcțiile variate, complementare de 

revoluționare
sa ; înseamnă a dovedi abnegație In 
muncă, a manifesta o continuă pre
ocupare pentru dezvoltarea proprie
tății socialiste, a pune mai presus 
decît interesele proprii interesele 
generale, ale partidului, ale țării, ale 
poporului.

A fi revoluționar înseamnă. în 
același timp, a face dovada unei ati
tudini înaintate față de viață, față 
de societate, față de oameni ; în
seamnă a acționa militant pentru . în
deplinirea sarcinilor încredințate. 
Iar aceasta presupune o profundă 
cunoaștere a realităților, o temeinică 
pregătire politico-ideologică, științi
fică și culturală, capacitatea de a 
pătrunde înțelesurile adinei ale le
gităților dezvoltării sociale. In acest 
fel, spiritul revoluționar întrunește 
dimensiunile sale fundamentale, 
propulsează eforturile de muncă, de 
organizare și conducere spre noi în
făptuiri.

Cerința firească a pregătirii multi
laterale, a ridicării gradului de cu
noaștere devine și mai actuală în 
noua etapă a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, des
chisă de Congresul al XIII-lea. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în etapa actuală se va 
asigura realizarea în linii geherale a 
obiectivelor stabilite de Programul 
partidului, iar aceasta presupune 
acțiune susținută pentru valorifi
carea superioară a tuturor resurselor 
de creativitate, de inițiativă și răs
pundere ale națiunii noastre..

înfăptuirea prevederilor stabilite 
de partid pentru următorii 15 ani, 
pină la finele actualului secol, face 
necesară intensificarea eforturilor 
pentru introducerea progresului 
tehnic, pentru dotarea industriei, a 
agriculturii, a întregii economii na
ționale cu utilaje perfecționate, pen
tru extinderea și generalizarea teh
nologiilor moderne, a automatizării, 
electronizării și robotizării procese
lor de producție. Dar o puternică 
afirmare a revoluției tehnico-știin- 
țifice la nivelul întregii societăți 
presupune și înfăptuirea unei pro
funde revoluții în gîndire. Rolul ac
tiv și transformator al gîndirii și 
acțiunii revoluționare este conceput 
de către partid ca o componentă de
finitorie a procesului de dezvoltare 
economico-socială multilaterală a 
patriei.

Cunoașterea și însușirea aprofun
dată de către toți oamenii muncii a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, aplicarea 
exemplară în viață a hotăririlor de 
partid și a leg'lor țării sînt de na
tură a determina creșterea conștiin
ței politice, a răspunderii pentru 
realizarea sarcinilor de producție la 
fiecare loc de muncă, la sporirea ni
velului calitativ al producției fizice, 
în primul find a producției pentru 
export, pentru aplicarea programe
lor privind reducerea consumurilor 
de materii prime și materiale, utili
zarea eficientă a combustibililor și 
energiei electrice, pentru creșterea 
productivității muncii, introducerea 
progresului tehnic, a noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii, instaurarea 
fermă a ordinii și disciplinei.

înarmarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii cu principiile fun
damentale ale partidului, cu obiec
tivele și sarcinile ce revin fiecărui 
domeniu de activitate contribuie la 
dezvoltarea conștiinței revoluțio
nare, a trăsăturilor moral-politice 
ale omului nou, participarea sa ac
tivă și conștientă Ia înfăptuirea 
Programului partidului, a măreței 
opere de făurire a propriului său 
destin, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Dr. Dan CRUCERU

acțiune în vederea formării persona
lității multilaterale a tînărul.ui, 
viitor constructor al societății pro
iectate azi, Realizarea acestor mobi
lizatoare obiective formativ-educa- 
tive ne impune găsirea celor mai 
adecvate metode de a cunoaște, in
strui și educa, de a orienta școlar și 
profesional colectivul de elevi, valo- 
rificînd plenar atît măiestria didac
tică a tuturor profesorilor, cît si po

înalta menire educativă a profesorului
tențialul educativ al organizației 
U.T.C. Experiența noastră, a cadrelor 
didactice de la Liceul de științe ale 
naturii „Zinca Golescu" din Pitești 
așază, de exemplu, exigențele orei de 
dirigenție deasupra unui „orar" și le 
implică în educația permanentă, pe 
care sîntem datori s-o facem prin 
întregul nostru proces instructiv- 
educativ. Ne străduim, de asemenea, 
să conferim dialogului nostru cu 
elevii noi dimensiuni științifice, po
litice și morale, sprijinindu-ne activ 
pe forța organizației U.T.C,. căreia-i 
stimulăm inițiativa, creativitatea, po
tențialul de autoeducare si autocon- 
ducere. Este, în fapt, o permanentă 
asumare de răspunderi etice fată 
de colectivul de elevi din partea 
tuturor profesorilor, finalitatea 
eforturilor noastre fiind formarea ti
nerilor pentru muncă și viată.

Facultatea de mecanică din Galați. 3 000 de studenți urmează cursurile acestui lăcaș de invățămînt. Facultatea dis
pune de laboratoare moderne dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate

Perenitatea nobilelor
De curind, un redactor al ziarului nostru a avut o convorbire cu com

pozitorul și muzicologul Zeno VANCEA. Redăm, în continuare, dialogul 
purtat.

— V-aș propune să începem dis
cuția noastră de la momentul intrării 
muzicii românești, a creației muzi
cale românești in circuitul universal. 
Adică...

— Momentul Enescu. După începu
turi destul de modeste, în condițiile 
istorice și sociale ale secolului tre
cut, a apărut pe scena istoriei mu
zicii românești o personalitate de 
geniu în persoana lui George Enescu 
— de la a cărui moarte se împlinesc 
trei decenii — care, grație unei ex
cepționale forțe creatoare, ale unei 
individualități artistice deosebite, ale 
unei instrucții extraordinar de pro
fesionale, însușite la celebre conser
vatoare din Viena și Paris — a reu
șit să făurească o artă de nivel eu
ropean. Grație talentului său, a teh
nicii avansate pe care o poseda, a 
exprimat sensibilitatea, modul de 
simțire al poporului român, evident 
Și in acele pagini unde nu folosește 
întotdeauna un limbaj popular, dar 
în care își afirmă personalitatea ar
tistică cu infinitele posibilități de 

• combinare a sunetelor din care este 
alcătuit sistemul nostru muzical, în 
conformitate cu necesitățile sale ex
presive. I

— Vorbim despre Enescu și de
monstrăm că este un mare clasic al 
muzicii românești; un mare liric al 
veacului nostru (ne gindim la finalul 
din „Oedip", la părțile lente din 
primele simfonii) ; un compozitor de 
o excepțională forță dramatică (și 
avem ca exemple Simfonia a IÎI-a, 
zbuciumul sufletesc al Simfoniei de 
cameră — testamentul enescian) ; 
despre Enescu — un creator cu o 
bogată imaginație sonoră (transfigu
rarea folclorului românesc in Prelu
diul la unison, Sonata a IlI-a pentru 
vioară și, pian „in caracter popular 
românesc". Suita sătească...).

— Enescu a spus despre el că este 
un mare liric. Pot să dau chiar ei- 
tatul : „N-am făcut altceva decît să 
traduc ceea ce auzeam cîntindu-mi 
îh inimă". Este mărturisirea unui 
liric prin excelență ! Dar, acest li
rism nu exclude și o excepțională 
forță dramatică care se manifestă și 
în anumite scene ale, din păcate, uni
cei sale opere, „Oedip". O mare forță 
de expresie este prezentă în toate 
lucrările sale și aceasta se datorește 
excepționalei sale trăiri emoționale, 
pentru că numai acel compozitor 
poate să trezească în auditor efec
tul catarctic despre care vorbea 
Aristotel, și care duce la purificarea 
vălmășagului de sentimente și la 
dobindirea echilibrului sufletesc.

— Dar, cum vă explicați atitudinea 
compozitorilor pe care obișnuim să-i 
încadrăm in „perioada imediat post- 
enesciană" 2

— Trebuie explicat că atunci cînd 
apăruse Enescu cu primele sale com
poziții românești, cum sînt : Poema 
Română, cele două rapsodii, Prelu
diul la unison (suita I) — unii din
tre compozitori cum au fost Alfred 
Alessandrescu, Ion Nonna-OtteScu, 
Gheorghe Enacovici, sub influența 
celor învățate la Alfonso Castaldi și 
ulterior la „Schola Cantorum" la 
Vincent d’Indy au fost, totuși, în 
mod precumpănitor influențați de 
muzica franceză. Abia ulterior, sub 
influența curentului național care a 
apărut în creația de muzică vocală 
a lui D. Kiriac, Gh. Cucu, Theodor 
Teodorescu, a înrîuririi din ce în ce 
mai intense a creației lui Enescu, 
precum și dorinței de făurire a unui 
stil național autonom — cîțiva com
pozitori ca Jora, Andricu, Sabin Dră- 
goi, Al. Zirra și ulterior Ion Nonna- 
Ottescu (în ultimele sale lucrări) 
au accentuat în creația lor o notă 
specific românească, inspirată din 
cîntequl și dansul popular, la un 
nivel de tehnică europeană pe care 
și-au însușit-o.

— Ce alt moment definitoriu des
prindeți din arcul peste timp al crea
ției muzicale românești 2

— După instaurarea noii orînduiri 
sociale s-au creat condiții favorabile 
vieții, muncii, activității creatoare a 
compozitorilor români. Niciodată nu
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Cultura generală. însușirea de că

tre tînăra generație a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, edu
carea ei în spiritul eticii și echității 
socialiste nu sînt scopuri în sine, ci 
etape în formarea unui om nou, bine 
pregătit, multilateral disponibil în 
momentul integrării social-producti
ve, ca cetățean conștient de coman
damentele înalte pe care le are de 
îndeplinit față de societate. La reali

zarea acestor obiective educative 
esențiale, școala este chemată — așa 
cum sublinia din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Forumul na
țional al tineretului — să aducă 
o contribuție determinantă. Cu 
această viziune de perspectivă, inte
gratoare. a tuturor eforturilor fac
torilor educativi din școală și din 
societate pornim la fiecare început 
de an. mai întîi la cunoașterea ele
vilor clasei. Datele biografice, obser
vația. asistenta la orele colegilor, 
prezenta în mijlocul organizației 
U.T.C., dialogul cu alti factori, con
vorbirile individuale, testele de cu
noștințe și cele psihopedagogice re
comandate de consiliul profesoral 
al școlii ne pun la dispoziție un 
fond de informații valoros, care ne 
conturează o strategie didactică spe
cifică de acțiune, cu obiective dife- 

au fost atîtea instituții de artă care 
au difuzat creațiile compozitorilor 
români la un nivel artistic meritoriu, 
niciodată nu au fost scrise atîtea 
simfonii, oratorii, opere..., muzică de 
toate genurile. Istoria ultimelor două 
decenii, istoria vieții muzicale, care 
a înflorit mai ales după Congresul 
al IX-lea, este încă o mărturie cla- 

. ră, convingătoare a ferestrelor largi 
deschise în toate domeniile vieții 
noastre social-politice, economice, 
cultural-artistice către calitate, afir
marea noului, către impunerea valo
rilor autentice. Pentru că istoria a- 
cestor 20 de ani, și în ceea ce pri
vește Arta, Muzica, este luminată de 
concepția revoluționară înaintată a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
subliniat în permanență rolul artei 
în formarea personalității multilate
rale a omului nou, Este indiscutabil 
numărul considerabil de lucrări româ
nești a căror valoare a fost recunos
cută și în străinătate, dobîndind pre
mii, impunîndu-se în competiții na
ționale, în concerte. Aș aminti de 
Premiul „Riccordi" dobindit de 
Pascal Bentoiu, de opera sa „Hamlet" 
cîntată cu succes la Marsilia, de im
portantul premiu obținut în Belgia 
de W. Berger, de alte premii în im
portante competiții internaționale 
conferite lui Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, de succesele lui Aurel Stroe, 
Ștefan Niculescu, Th. Grigoriu, D. 
Capoianu...

— Să nu uităm Premiul „Herder" 
pe care l-ați obținut in 1974 ca semn 
al recunoașterii internaționale pentru 
întreaga dv. activitate componistică 
și muzicologică ! Prin ce lucrări vă 
dezvăluiți mai pregnant influența lui 
Enescu 2 Prin ce fire vă simțiți legat 
de tradiția enesciană ?

— Tradiția enesciană este vie și 
totală și nici un creator român ade
vărat nu se poate sustrage de la in
fluența acestui mare creator, indi
ferent de limbajul pe care-1 foloseș
te. Să nu uităm că Enescu, el însuși, 
spunea : „Folosirea materialului fol
cloric nu realizează autenticitatea 
caracterului etnic. Compozitorul ro
mân va putea să creeze paralel cu 
muzica populară, dar prin alte mij
loace, absolut personale, lucrări va
loroase asemănător caracterizate", 
îmi aduc aminte că prin 1928, Enescu 
venea des la Tîrgu Mureș unde era 
un public entuziast, unde avea și 
multe cunoștințe, și la o întîlnire cu 
oficialitățile orașului, întîlnire la 
care eram de față, i-am fost prezen
tat, i s-a spus că am terminat con
servatorul din Viena, că de-abia mă 
întorsesem dintr-o călătorie prin Ti
rol. Cînd am început să-i laud Rap
sodia, însă, Enescu m-a întrebat 
brusc dacă am citit o carte despre 
viața țăranilor în Tirol și dacă 
„Faust" ar fi putut să fie scris în 
dialectul tirolez 1? La nedumerirea 
mea a spus că marile capodopere 
muzicale au fost scrise într-un lim
baj la câre au contribuit aproape 
toate popoarele europene, un limbaj 
care s-a dezvoltat în timp de se
cole. Dar, deși folosesc acest sistem 
muzical, grație conținutului emoțio
nal, ele se deosebesc fundamental. 
Nimeni nu va confunda muzica ro
mânească cu cea nordică sau cea 
italiană cu cea engleză.

— Ce notează după opinia dum
neavoastră la capitolul „școală ro
mânească de compoziție" istoria ul
timelor două decenii 2

— Datorită condițiilor favorabile 
create, înflorirea deosebită, fără pre
cedent a tuturor domeniilor vieții 
politice, social-economice, cultural- 
artistice, a muzicii în special (în 
sensul numărului mare de compozi
tori și respectiv al numărului mare 
de lucrări de toate genurile) — sînt 
trepte de mare succes. O diversitate 
de stiluri care converg către afir
marea cu limpezime a unei creații 
umaniste, revoluționare, cu un pu
ternic caracter patriotic, animată de 
cele mai nobile idei’, de sentimente 
fierbinți pentru partid, de omagiile 
emoționante aduse istoriei și pămîn-
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rentiate, în funcție de cerințele fie
cărui colectiv. Cadrul general al ac
tivității politico-educative ne . este 
conturat în documentele partidului 
nostru, in cuvîntările secretarului 
său general. Informările poli
tice. prin contribuția noastră, dobîn- 
desc un tot mai accentuat caracter 
de creativitate. Sîntem preocupați de 
a face din aceste informări nu o 
aglomerare de date, ci un moment 

de adevărată creștere a maturității 
elevului, a capacității sale de analiză 
și sinteză, a puterii de interpretare, 
de stimulare a cunoașterii, care să 
incite la dezbateri. Și la învățămîn- 
tul politico-ideologic urmărim o în
sușire activă a documentelor de 
partid, mereu raportate la concret, la 
realizările județului Argeș, ale mu
nicipiului Pitești, ca expresie vie a 
politicii partidului- de edificare so
cialistă si comunistă a patriei 
noastre.

Spiritul revoluționar pe care tre
buie să-1 dobîndească tinerii începe, 
astfel. încă de pe băncile scolii, să 
aibă contururi concrete, măsurabile 
în propria comportare, în propria 
personalitate. în modul în care fie
care răspunde sarcinilor specifice la 
care este raportat. Fiecare oră petre
cută cu elevii, apropiati de ei. cu

tradiții
tului românesc. Desigur, într-o miș
care la care participă aproape 30( 
de condeie nivelul nu poate fi a- 
celași. Dar tabloul general se pre
zintă ca o școală la nivelul celoi 
mai reprezentative școli europene 
de astăzi și o caracteristică este ce 
păstrează nobila tradiție umanistă E 
muzicii românești din trecut și ma 
ales nobila tradiție enesciană. Com
pozitorii de astăzi au fost în general 
feriți de tentația de a-și adopta te
zele formaliste ale avangardismulu 
occidental. Muzica însă nu poate ră- 
mine pe loc, cu timpul, mijloacele 
de expresie sînt supuse uzurii sac 
devin clișee, și atunci, în mod ne
cesar, compozitorii creează noi mij
loace de expresie care uneori pol 
suna străin marelui public, largului 
auditoriu ce se obișnuiește mai incel 
cu noile limbaje muzicale. Dar acest 
fenomen este cunoscut in istoria mu
zicii, pentru că așa s-a întîmplat cu 
toate inovațiile muzicale, publicul 
familiarizîndu-se cu ele în timp.

— Vorbeați de sutele de condeie 
de diversitatea de stiluri. V-aș ruga 
să exemplificați.

— Sigismund Toduță, Ion și Gheor
ghe Dumitrescu, Tudor Ciortea au 
scris modal și și-au păstrat acesl 
limbaj inspirat din muzica populară 
pe lingă alții mai tineri cum au fost 
î.iviu Glodeanu, Mihai Moldovan și 
mai recent compozitorul Corneliu 
Dan Georgescu care se inspiră preg
nant din folclor, transfigurîndu-1 
după propriile lui necesități. Doru 
Popovici, după o scurtă perioadă 
dodecafonic-serială, a devenit Mep- 
tul sublinierii caracterului • nai 
în muzjcă. Au foșt și reprez anți 
ai tehnicii dodecafonice : Ludovic 
Feldman, Anatol Vieru (în Concertul 
pentru flaut și orchestră), care a în
cercat într-un spirit inovator , toate 
modernismele, Tudor Ciortea (cvar
tetele 5 și 6), Dan Constantinescu./.

— ...dar și unele din paginile dum
neavoastră, spre exemplu, cvartetele 
4 și 5, in care folosiți un stil dode
cafonic mai liber, nedepărtindu-vă 
insă de la suflul românesc...

— Există și tehnica repetitivă care 
este caracteristică ultimelor lucrări 
ale lui Aurel Stroe, în care sînt 
concepute Orestia I șl II. Au fost 
compozitori care au exploatat valo
rile timbrale, coloristice ale muzicii, 
de pildă Th. Grigoriu („Canti per 
Europa", „Tristia"), mai mult, com- 
binîndu-le cu tradiții melodice atît 
de caracteristice muzicii românești. 
O tehnică asemănătoare folosesc cu 
mare succes Tiberiu Olah, Ștefan Ni
culescu, in timp ce Dumitru Bughici, 
Mircea Chiriac abordează în mod 
personal mijloace mai tradiționale.

— Ce propun cele mai tinere con
deie 2

— Un lucru interesant și a’-1 va
rietatea de stiluri se manifr De 
pildă. Liana Alexandra și .. /ban 
Nichifor, Adrian Iorgulescu și Vlad 
Ulpiu, cu toată prospețimea lor, dez
văluie în mod cert- legătura cu tra
diția, în timp ce alții (printre el 
N. Brînduș, Octav Nemescu), in
fluențați de curentele avangardiste, 
experimentează noile mijloace pe 
care le oferă aparatele electronice, 
scriind fie numai pentru acestea sau 
în combinație cu aparate tradiționale.

— Dar, după părerea dumneavoas
tră, nu se îndepărtează, oare, prin 
aceste tehnici de suflul specific 2

— Eu cred că da. Din cauză că 
aceste instrumente noi, cu sonorități 
speciale, deși nu exclud caracterul 
românesc, aduc un fel de uniformi
zare și nivelare a modului de ex
primare.

— Să nu uităm că au fost și în
cercări de „teatru instrumental"...

— Da, au fost, dar nu și-au dove
dit viabilitatea. Peste toate aceste 
inovații însă, convingerea mea este 
că muzica românească își păstrează 
și iși va păstra mai departe nobilii 
ei tradiție umanistă, că își va afirma 
cu pregnanță dimensiunea ei revo
luționară adăugindu-și noi elemente 
de substanță, noi adîncimi care își 
vor afla izvoarele în realitățile pro
prii, definitorii ale societății noastre, 
ale vremurilor socialiste în care 
trăim.

Smaranda OȚEANU

B B B B B B
înțelegerea vîrstei lor, cu grijă și 
căldură, ne aduce cîștiguri educative 
importante. In activitatea noastră 
căutăm ca elevii să înțeleagă bine 
valoarea socială, morală a muncii, 
criteriu fundamental de apreciere a 
omului. Cele trei săptămîni de mun
că în agricultură, orele de muncă în 
laborator. în atelierele-școală. în pro
ducție sint însoțite permanent de 
evaluarea muncii fiecăruia, determi- 
nînd însușirea unor noțiuni repre
zentative ca ordine si disciplină, res
ponsabilitate. inițiativă, efii Tentă, 
atitudine înaintată in muncă.

Profesorul, dirigintele se află, așa
dar, in fața unei munci de cea mai 
înaltă răspundere în formarea per
sonalității tinărului. Lor le revine 
rolul de a realiza convergența tutu
ror factorilor fertili în educația tină
rului, de a sprijini succesul la învă
țătură pe o solidă atitudine față de 
muncă, pe trăsături morale ferme, 
pe o educație politico-ideologică și 
revoluționară activă, formativă, cu 
un efort complementar din partea 
tuturor cadrelor didactice. Fiecare 
oră de clasă, fiecare activitate de 
muncă, fiecare manifestare educati
vă sînt, de fapt, un efort continuu 
al întregii școli de a contura acel 
cadru educativ capabil să determine 
in rindul elevilor conștiința răspun
derilor ce le revin în societatea noas
tră socialistă, conturat cu pregnantă 
și în lucrările Forumului national al 
tineretului.

Prof. Călina IONESCU
Liceul de științe ale naturii 
„Zinca Golescu" din Pitești
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului brazilian și al meu personal, vă rog să acceptați, 
Excelență, expresia sincerei mele aprecieri pentru amabilul mesaj transmis 
cu prilejul instalării mele în funcția de președinte al Republicii Federative 
a Braziliei.

Folosesc acest prilej pentru a vă asigura, domnule președinte, că în tim
pul mandatului meu mă voi strădui să întăresc in continuare legăturile prie
tenești dintre Brazilia și România.

VIZITA DE STAT A REGELUI SPANIEI, 
JUAN CARLOS I, ÎMPREUNĂ CU REGINA SOFIA

DIN ȚĂRILIE SOCIALISTE |

R. P. BULGARIA

Președintele Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele 
urări , pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le adreseze cu 
ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV V
Regele Norvegiei

A ÎNCEPUT execuția marelui viaduct 
DE LA LINIA FERATĂ RÎMNICU VlLCEA-VlLCELE

Una dintre cele mai însemnate 
lucrări de investiții feroviare din 
tară o reprezintă calea ferată Rîm- 
nicu Vîlcea — Vîlcele. Ieri, 22 mai, 
a început lansarea grinzilor de 
beton armat peste pilonii viaductu
lui Ciofrîngeni, adevărată arteră 
aeriană, care. în final, va avea o 
lungime de 1 310 metri și o înălți
me de 58 metri, cel mai mare via
duct feroviar din România. Fiecare 
grindă are o greutate de peste 160 
tone.

— însăși pregătirea tehnică a a- 
cestor operații — ne spunea șeful 
brigăzii antrepriză de căi ferate si 
tubele Ciofrîngeni. inginerul Nl- 
colae Procop — a necesitat conce
perea si executarea la întreprin
derea de noduri metalice si prefa
bricate din beton Pitești a unui 
complex de montaj compus din- 
tr-un lansator, două macarale de 
80 tone flecare, amplasate pe corpul 
lansatorului respectiv, precum si 
a unui cărucior autopropulsat. Lan
satorul de grinzi are o greutate de

Rezultate remarcabile in îndeplinirea planului
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale. construcții, transporturi și din domeniul circulației măr
furilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii aprilie *)  pe primele locuri se 
situează :

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Mureș cu 429,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor si la graficul de 
putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea s-a în
cadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii : chel
tuielile prevăzute în buget și con
sumul propriu tehnologic de ener
gie electrică au fost mai mici decît 
cele planificate.

Locul II : întreprinderea electro- 
eentrale Timișoara cu 388,6 puncte.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Iași cu 346,1 puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș, cu 1 032,7 
puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică. 3 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 5 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mal fost obți
nute la producția netă, volumul de 
pregătiri si' cel de deschideri mi
niere ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3,3 la^sută. 
iar cele materiale cu 13 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Băiuț. județul Maramureș, cu 974,5 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Vetel. județul Hunedoara, cu 729,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 471,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 10.7 la 
sută la volumul fizic al lucrărilor 
miniere. 11,3 la sută la volumul fi
zic la forajul cu sondeze, 8,7 la sută 
la viteza medie de lucru la forajul 
cu sondeze. 5,2 la sută la volumul 
producției normate ce revine pe o 
persoană ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; consu
murile de energie electrică si com
bustibil au fost sub cele normate cu 
10,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice si geofizice Bucu
rești cu 465,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj cu 412,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT. 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de 
avioane Bacău cu 752,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au

JOSE SARNEY

peste 320 tone și un sistem deosebit 
de manevrare in condiții de devieri 
zero.

De undeva de jos. de la baza unei 
pile, privim spre amețitoarea înăl
țime. pe unde vor trece trenurile 
cu un regim calculat de viteză de 
120 km pe oră. Este o înălțime cu 
trei etaje mai mult decît cea a ho
telului „Intercontinental" din Bucu
rești.

Ajuns, prin urmare. în faza finală 
de execuție, viaductul apropie cu 
fiecare lună, cu fiecare zi data in
trării în exploatare a căii ferate 
Rîmnicu Vîlcea — Vîlcele. care va 
determina reducerea cu aproape 
125 km a distantei dintre Sibiu și 
București, ceea ce, se înțelege, va 
atrage după sine reducerea consi
derabilă a consumurilor de com
bustibil și energie electrică. De a- 
semenea, se creează posibilitatea 
dublării capacității de transport fe
roviar între Rîmnicu Vîlcea și Vîl
cele. (Ion Stanciu, corespondentul 
„Scînteii").

fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția fizică. 12,2 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
2,8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mal fost 
obținute la export și la beneficii ; 
consumurile de materii prime si 
materiale au fost sub cele normate 
cu 14,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibil cu 5.3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Turbo- 
mecanica“-București cu 746 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE PATRU LUNI
Locul III : întreprinderea de 

avioane București cu 576,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea mecanică 
Cugir, județul Alba, cu 731 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția fizică. 1,3 la sută la produc
ția netă. 19,2 la sută la export ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la productivitatea muncii și la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 3,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Opti
ca română“-Bucureștl cu 675,4 
puncte.

Locul III : Industria tehnică me
dicală București cu 621,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, județul Bacău, cu 1048,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,1 la sută Ia 
producția fizică. 18 la sută la pro
ducția netă, 12,3 la sută Ia produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 11,2 
la sută la productivitatea muncii : 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
2.4 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 23,6 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje de 
transport Baia Mare cu 708,2 
puncte. ,

Locul III : întreprinderea meca
nică pentru gaz metan Mediaș, ju
dețul Sibiu, cu 575 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina cu 95,5 puncie.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția fizică, 10,8 la sută la export,
2.4 Ia sută la producția-marfă vîn
dută si încasată si cu 0,6 la sută la 
productivitatea muncii : consumuri
le de materii prime și materiale au 
fost sub cele normate cu 1.8 la 
sută.

La întreprinderea de avioane București
Miercuri dimineață, regele Juan 

Carlos I a efectuat o vizită la în
treprinderea de avioane din Bucu
rești.

Suveranul spaniol a fost însoțit de 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Au luat parte Fernando Moran, 
ministrul afacerilor externe al Spa
niei, alte persoane oficiale.

La sosire, înaltul oaspete a fost 
salutat cu deosebită stimă de Ale
xandru Necula. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de repre
zentanți ai conducerii întreprinderii 
de avioane.

Suveranului spaniol i-au fost evo
cate vechile tradiții ale aeronauti
cii românești ce au consacrat in în
treaga lume numele lui Aurel Vlai- 
cu. Traian Vuia și Henri Coandă 
printre pionierii zborului cu motor. 
S-a subliniat că aspirațiile acestor 
deschizători de drumuri și-au. găsit 
împlinirea în ultimele decenii cînd. 
datorită preocupării statornice a 
președintelui Nicolae Ceausescu, a 
importantelor investiții alocate, s-a 
produs o adevărată renaștere a in
dustriei naționale aeronautice, care 
a cunoscut o impresionantă dezvol
tare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 mai, ora 20 — 26 mai, ora 
20. In țară : Vremea se va menține 
instabilă la începutul intervalului, apoi 
se va ameliora și va intra într-un pro
ces de încălzire, îndeosebi în regiuni
le sudice. In primele zile vor cădea 
averse locale de ploaie în cea. mai 
mare parte a tării, însoțite de descăr

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobi
lier și dccorațiuni „Heliade" Bucu
rești cu 828,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,9 la sută la pro
ducția fizică, 2,7 la sută Ia pro
ducția netă, 5,2 la sută la export, 
15,1 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 4,7 Ia sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii și la livrări de mărfuri lă 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 1,8 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 4,5 la sută.

Locul II : Combinatul de indus

trializare a lemnului „Pipera“- 
București, cu 107 puncte.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea dc trico
taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 931,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția fizică, 3,8 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la produc
tivitatea muncii, 1,4 la sută la be
neficii, 11,6 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
export ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 14,2 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 13,5 la sută.

IN INDUSTRIA 
CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Baia de Arieș, județul Alba, 
cu 431,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 3 
la sută la producția netă, 13 lă sută 
la productivitatea muncii, 15 la 
sută la livrări de mărfuri Ia fon
dul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția fi
zică și' la beneficii ; consumurile 
de energie electrică șl combustibil 
au fost sub cele normate cu 16 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Bacău, cu 405 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Tulcea cu 365,8 puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Oradea, cu 1 023 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,2 la sută la 
producția netă, 22,3 la sută la pro
ductivitatea muncii, 4,9 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
unitatea s-a încadrat in prevederile 
de plan privind cheltuielile totale 
și materiale la 1 000 lei producție 
marfă.

Locul II : întreprinderea de Ulei 
Constanța, cu 732,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov cu 695,5 
puncte.

IN DOMENIUL 
ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCTII- 

MONTAJ — ALTE MINISTERE 
Locul I : întreprinderea antrepri

Parcurgerea unor sectoare de bază 
ale întreprinderii a prilejuit prezen
tarea modului în care Se execută 
principalele componente alo avionu
lui de pasageri ROMBAC 1—11. a 
modernelor tehnologii utilizate, a 
caracteristicilor și performanțelor 
acestui tip de aparat considerat pe 
drept cuvînt o realizare de mare 
prestigiu a industriei noastre. S-a 
vizitat apoi hala de montaj final in 
care se află în stadiu avansat de 
asamblare avionul ROMBAC cu nu
mărul 6.

Regele Juan Carlos I este invitat 
în continuare să viziteze o expozi
ție în aer liber, în cadrul căreia sint 
reunite citeva dintre cele mai mo
derne creații ale specialiștilor ro
mâni în materie de avioane de pa
sageri de capacitate mică și medie 
și alte aparate de zbor.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
înaltul oaspete și-ă exprimat depli
na satisfacție pentru vizita făcută la 
întreprinderea bucureșteană de avi
oane, pe care o apreciază ca fiind 
foarte modernă. Suveranul spaniol 
a adresat calde felicitări colectivu
lui întreprinderii și i-a urat să obți
nă rezultate bune șl în Viitor.

cări electrice, apoi aceste fenomene 
se vor restrînge devenind izolate. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 9 și 19 grade, iar Cele maxime în
tre 19 și 29 de grade, Izolat mal ridi
cate în sudul țării în ultimele zile. 
Dimineața, în centrul țării șl in Zona 
de munte se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi instabilă la 
începutul intervalului, apoi va fi pre
dominant frumoasă. Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii în primele zile. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 14 șl 17 
grade, iar cele maxime între 25 și 28 
de grade, mal ridicate în ultima zl.

ză de construcții și montaje minie
re Jilț, județul Gorj, cu 1075,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,5 Ia sută Ia 
producția de construcții-montaj 
terminată, 29,8 la sută la produc
ția netă, 31,2 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
consumurile de materiale au fost 
sub cele normate cu 32 la sută la 
ciment, 29 la sută la metal, 33 la 
sută la combustibil și carburanți.

Locul II : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice București aparținînd 
M.I.C.M. cu 847,5 puncte. ,

Locul III : Trustul de antre
priză generală construcții-montaj 
și reparații Brașov, aparținînd 
M.I.L.M,C., cu 565,2 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : Compania TAROM eu 

475,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția netă, 11 la sută la venituri 
brute. 12,8 la sută la productivita
tea muncii, 7,8 la sută la volumul 
activității, 16,7 la sută la beneficii ; 
consumurile de energie electrică și 
combustibil au fost sub cele nor
mate cu 24,6 la sută.

Locul II: întreprinderea de trans
port naval și auto „Delta Dună- 
rii“-Tulcea — Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare — cu
424,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor — cu 241,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație ■ publică Bacău cu 313,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
14,7 la sută la producția proprie, 
10,6 la sută la beneficii, 4,4 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe lucrător.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Oradea cu 302,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Rm. Vîlcea cu 
280,1 puncte.

IN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII TEHNICO- 

MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu- 
Mare cu 820,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 30 
la sută la mărfuri încărcate și ex
pediate pachetizat și paletizat ; vi
teza de circulație a mărfurilor a fost 
mai mare decît cea planificată, iar 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1,1 la sută ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la pre
luarea și valorificarea stocurilor 
disponibile de mărfuri, precum și 
la beneficii.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Vîl
cea cu 757,6 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Constanța cu 675,8 puncte.

(Agerpres)

Vizita reginei Sofia 
Ia Muzeul satului 

și de artă populară
Regina Sofia și persoanele oficiale 

spaniole care o însoțesc au vizitat, 
miercuri. Muzeul satului șl de artă 
populară.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și ai 
muzeului.

Distinșilor oaspeți le-au fost pre
zentate construcții în lemn, ilustra
tive Pentru arhitectura rurală ro
mânească a veacurilor al XVIII-lea 
și al XIX-lea. case și gospodării ță
rănești unde se păstrează veritabile 
comori de artă populară — scoarțe, 
țesături de interior, piese de port, 
ceramică — oferind în ansamblu o 
imagine vie. autentică a satului ro
mânesc.

Semnînd in cartea de onoare ,a 
muzeului, regină Sofia și-a expri
mat .admirația pentru acest original 
complex de artă populară, pentru 
grija cU Care sint păstrate comorile 
tradiționale ale poporului nostru.

(Agerpres)

Cronica zilei
La 22 mai, ministrul afacerilor ex

terne. tovarășul Stefan Andrei, a pri
mit pe Marclo Veloz Magglolo, pri
mul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Dominicane 
în Republica Socialistă România, în 
vederea prezentării scrisorilor de 
acreditare.

★
Cu prilejul celei de-a 22-a .aniver

sări a Organizației Unității Africane, 
la sala Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea din 
Capitală a fost deschisă, miercuri, 
expoziția „Artizanat, fotografii și 
cărți din Africa".

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au luat parte membri ai con
ducerii' Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
I.R.R.C.S., alți oameni de artă și 
cultură.

Au participat, de asemenea, amba
sadori ai unor țări africane la Bucu
rești și membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

celei de-a 175-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Argentina, 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Enrique F. Lupiz. 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL © înaintea etapei a 

XXXl-a, ale cărei meciuri vor avea 
loc astăzi, fiecare dintre cele 18 e- 
chlpe ale diviziei A mal are de ju
cat cite două partide „acasă" și două 
>,în deplasare". Echipele Steaua și 
Dinamo vor juca azi în deplasare : 
Politehnica Timișoara — Steaua (ar
bitri : N. Dinescu, V. Titorov, R. Pe
trescu) și F.C.M. Brașov — Dinamo 
(arbitri : M. Salomir, L. Sâlăgean, 
N. StăneScu). La București : Sportul 
studențesc — S.C. Bacău și Rapid — 
Corvinul. In celelalte partide : F. C. 
Bihor — Universitatea Craiova, Jiul
— Gloria, A.S.A. — F.C. Olt, Chi
mia — F.C. Argeș și F.C. Baia Mare
— Politehnica Iași. Toate partidele 
vor începe la ora 17,30 O Clasamen
tul după 30 de etape : Steaua — 50 
p (viitorii adversari : F.C. Bihor — 
acasă, Universitatea Craiova — în 
deplasare, S.C. Bacău — acasă), Di
namo — 46 p (Politehnica Timișoara
— a, F.C. Bihor — d, F.C. Baia Ma
re — a), Sportul studențesc — 42 p, 
Universitatea Craiova — 35 p, Glo
ria — 30 p, A.S.A. — 29 p, Politeh
nica Timișoara — 29 p, Corvinul — 
28 p, F.C. Bihor — 28 p, F.C. Olt — 
28 p, Rapid — 27 p (viitori adver
sari : S.C. Bacău — d, F.C. Argeș
— a, Gloria — d), F. C. Argeș — 26 
p. (F. C. Baia Mare — a, Rapid — 
d. Jiul — a), F.C.M. Brașov — 26 p. 
(Universitatea Craiova — d, Corvi
nul — a, F. C. Olt — d). Jiul — 25 
p. (Politehnica Iași — d. Chimia — 
a, F. C. Argeș — d), Chimia — 25 p. 
(Corvinul — d, Jiul — d, Sportul stu
dențesc — a), S. C. Bacău — 24 p. 
(Rapid — a, F. C. Olt — a, Steaua
— d), F. C. Baia Mare — 24 p. (F.C. 
Argeș — d, Politehnica Timișoara — 
a, Dinamo — d), Politehnica Iași — 
18 p. • Miercuri, la Helsinki, in 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, grupa a IlI-a euro
peană, echipele Finlandei și An
gliei au terminat la egalitate 1—1 
(1—0). Au marcat Rantanen (min. 
5), respectiv Hateley (min. 50). în 
clasamentul grupei conduce Anglia 
cu 8 puncte (5 jocuri), urmată de 
Irlanda — 6 puncte (5 meciuri), Fin
landa — 5 puncte (5 meciuri), Româ
nia — 3 puncte (3 meciuri), Turcia
— zero puncte. ® La Santiago, 
în meci amical, Chile — Brazilia 2—1 
(1-1).

CICLISM. Cea de-a 38-a ediție a 
competiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" s-a încheiat miercuri 
la Berlin cu victoria sportivului 
polonez Lech Piasecki. Pe echipe a 
ciștigat formația U.R.S.S.

Modernizări în fiola maritimă și fluvială
Peisajul industrial de la Varna, 

Burgas și Ruse s-a schimbat simți
tor în ultimii ani, prin darea în 
funcțiune a unor instalații com
plexe pentru construcția de nave. 
Pornind de la o bază materială mo
destă. această ramură a economiei 
naționale s-a dezvoltat rapid în 
ultimii ani, înscriind Bulgaria prin
tre țările producătoare de variate 
tipuri de vase fluviale si maritime, 
în ultimii 15 ani, capacitatea de 
producție a șantierelor navale a 
crescut de cinci ori. Tonajul flotei 
bulgare a ajuns la 2,3 milioane de 
tone, asigurînd pînă la 90 la sută 
din transporturile produselor, ex
portate si importate. Bazîndu-se pe 
capacitatea crescîndă a flotei si pe 
înzestrarea el tehnică modernă, ma
rinarii bulgari s-au angajat să 
transporte anul acesta cu peste un 
milion de tone de mărfuri mai mult 
decît anul trecut.

R.S.F. IUGOSLAVIA

Soi de cereale de înalt randament
Selecționerii iugo

slavi au creat in ulti
mii 15 ani 338 de noi 
soiuri de porumb de 
înalt randament. Intre 
acestea se disting so
iurile care ajung la 
recoltă în numai 90 de 
zile și cele cu un con
ținut sporit de protei
ne și de uleiuri.

Cinci institute de 
cercetări, cuprinzind 
aproximativ 2 000 de 
specialiști, desfășoară 
o amplă activitate 
pentru crearea de noi 
soiuri de cereale. Unul 
dintre aceste institute, 
avînd sediul la Bel
grad, este concentrat 
exclusiv asupra po
rumbului. Rezultatele 
obținute au avut efec
te favorabile asupra

creșterii producției de 
porumb in Iugoslavia. 
In perioada de cînd 
agricultura beneficiază 
de aportul cercetării 
științifice, producția 
de porumb a crescut 
de aproape trei ori — 
scrie agenția Taniug. 
Specialiștii contează 
pe sporirea in conti
nuare a producției. 
Avindu-se in vedere 
potențialul genetic im
portant al unora din
tre hibrizii creați, se 
acționează pentru ca 
actuala producție me
die, de 9—11 tone la 
hectar, realizată in 
întreprinderile specia
lizate, să fie simțitor 
depășită, mai ales că 
pe unele suprafețe s-a 
ajuns de pe acum la 
o producție de peste

R. P. UNGARĂ

Extinderea activităților auxiliare la sate
în ultimii ani, în cadrul coope

rativelor agricole de producție din 
Ungaria cunosc o tot mai mare ex
tindere activitățile economice auxi
liare. Paralel cu cultivarea plante
lor și creșterea animalelor, fiecare 
din cele aproximativ 1 300 de coo
perative este dotată cu un sector 
de activități „neagricole" : realiza
rea unor produse industriale sau 
prestări de servicii. Este vorba de 
operațiuni de mică amploare, dar 
cu un efect economic considerabil. 
Valoarea producției realizate pe a- 
ceastă cale a depășit 75 de mili
arde de forinți, reprezentînd circa 
9 la'sută din venitul național și 42 
la sută din beneficiile cooperative
lor agricole de producție.

în cea mai mare parte, activită
țile auxiliare sint concentrate asu
pra prelucrării produselor agricole

R.D.P. LAOS

Complexul hidroenergetic de pe Nam Ngun

Energetica, ramură tînără a economiei laoțiene, cunoaște In ultimii 
ani un ritm rapid de dezvoltare. Baza energeticii naționale o constituie 
cele cinci hidrocentrale, construite după proclamarea republicii. Cea 
mai importantă dintre ele este hidrocentrala de pe fluviul Nam Ngun, 
realizată în mai multe etape. Recent au fost încheiate aici lucrările de 
instalare a celei de-a cincea turbine. Prin intrarea în exploatare a noului 
agregat, puterea centralei va ajunge la 150 000 de kilowați.

Dezvoltarea potențialului energetic reprezintă una din orientările 
principale ale politicii de industrializare a Laosului. în anii puterii 
populare, producția de energie electrică a țării a crescut de 3,7 ori.

în fotografie : vedere panoramică a hidrocentralei de pe Nam Ngun.
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Prin satisfacerea cerințelor de 
transport ale tării s-au creat con
diții ca peste 80 la sută din navele 
construite să fie acum destinate 
exportului, pe baza unor comenzi 
ferme și a unor programe de per
spectivă. în acest sens, industria 
navală se specializează în construc
ția a 2o de grupe de nave si a 58 
de echipamente pentru dotarea 
acestora. Pe linia specializării, la 
Vama a început producția iii serie 
a navelor maritime cu un deplasa
ment intre 25 000 și 100 000 de tone. 
O noutate o constituie construirea 
de nave avînd capacitatea de a 
transporta pînă la 420 de containe
re. Noile nave se disting prin vi
teză sporită si un consum mai re
dus de combustibil.

Dezvoltarea construcției 1 navale 
are loc paralel cu extinderea cer
cetării științifice în acest domeniu, 
în vederea dotării noilor vase cu 
sisteme electronice de navigație.

19 tone boabe la hec
tar. Există certitudi
nea — scrie Taniug — 
Că, pînă la sfirșitul 
deceniului, producția 
de porumb a țării va 
putea fi sporită de la 
11. la 15 milioane de 
tone.

în același timp, ca 
urmare a randamen
tului inalt șl a rezis
tențelor la numeroase 
maladii, semințele hi
brizilor Creați se bucu
ră de căutare ' cres- 
cîndă pe piața exter
nă. In ultimii 15 ani, 
în diferite țări ale 
lumii — arată agenția 
— au fost insămințate 
cu soiuri create de se
lecționerii iugoslavi 
circa 20 de milioane 
de hectare de porumb.

si producerii unor instalații 81 ma
teriale destinate agriculturii. „ în 
circa 900 de cooperative funcțio
nează 2 500 de unități pentru reali
zarea de produse alimentare. în
deosebi prelucrarea cărnii sl a 
laptelui. Există și unități ale in
dustriei mecanice, ușoare și chimi
ce. care lucrează pe baza comen
zilor întreprinderilor industriale.

Relatînd despre dezvoltarea acti
vităților auxiliare în satele ungare, 
agenția M.T.I. scrie că acestea re
zultă din caracterul ciclic al pro
ducției agricole și sint destinate să 
asigure o activitate continuă mem
brilor cooperativelor respective. în 
condițiile mecanizării crescinde a 
agriculturii, aceste activități au de
venit principala sursă de venit pen
tru o parte tot mai importantă a 
populației rurale, fiind, totodată, 
în folosul economiei naționale.
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O Amplu, mobilizator program de 
muncă și viată pentru tînăra ge
nerație. Reportaj-dezbatere © U- 
teciștii de azi, comuniștii de inli
ne. Program muzlcal-literar-co- 
regratlc • Ostași partidului șl tă
rii. Reportaj cu tineri militari
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cinema
@ Acasă: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 68)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Gala filmului african : Moștenirea 
neagră : STUDIO (59 53 15) — 19.
@ Nea Mărin miliardar : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Mușchetarul român : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
@ Ziua „Z“ : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

< © Sosesc păsările călătoare : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20,30.

© Ciuleandra : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Recorduri, lauri, amintiri : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
® Mușchetarii în vacanță : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
0 Eclipsa : SALA MICA A PALA
TULUI — 14; 17; 19,45.
@ Calculatorul țnărturișește: MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
© Succes, inspectore: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Așa bunic, așa nepot : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Program pentru copil — 9; 11; 13; 

15; 17, Regina schimbată — 19 : DOI
NA (16 35 38).
0 Fedos și fiii săi : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19.
0 Caseta din cetate : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
© Burlacul căsătorit : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19.
0 Brățara de argint : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11: 13: 15: 17,15 > 19,30. 
0 Căpitanul răzbunării : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15: 17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Scufundarea Japoniei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9:- 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,45.
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.

• Toate mi se intîmplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, la grădină — 20,30, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Kramer contra Kramer : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.
® Un șerif extraterestru : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRA
DINA MODERN (15 63 84) — 20,45.
0 Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19, FLACĂ
RA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
© Piedone în Egipt : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
0 Vulcanul! ARTA (213185) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

• Lovitură fulgerătoare : GRĂDINA 
AURORA (35 04 66) — 20,30.
0 Rocky II î GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
0 Nick Carter superdetectiv : GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 21.
© Avertismentul : GRADINA TO
MIS (21 49 46) — 20,45.
0 Aventuri în Marea Nordului : 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) — 
20.45.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Papa dolar — 19; (sala Ate
lier) : între cinci șl șapte — 19.
0 Filarmonica „George Enescu"

(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de pian Viniciu Moroianu — 19;
(sala Studio) : „Tradiție și actualita
te în muzica românească" Ansamblul 
„HYPERION". Conducerea muzicală : 
lancu Dumitrescu — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Walkiria 
- 18. |
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 18,30.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : într-un parc pe o 
bancă — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 

Magheru) : Cum vă place — 18; (saU 
Studio) : Olelie și Vînâtorii — 19. 
0 Teatrul Giulești (sala Majestld. 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
Ia prima vedere — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) ; Concert in... haz major
— 18,30.
® Teatrul „Ton Creangă" (50 55) !
Mary Poppins — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 53 77) 1 
Șoricelul și păpușa — 10; Făt-Fru- 
mos din lacrimă — 17.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
@ Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție ! estradă în emisie
— 18,30.



Mm acțiuni și luări de poziție 
pentru puie și dezarmare

BONN

Simpozion economic româno—vest-german
Ședința comună a celor două Camere• «

ale Adunării federale a R. $. Cehoslovace
Tovarășul Gustav Husak reales președinte al republicii

AGENȚIILE !
I ---------------------- ■---------------te |

■ DE PRESA 1! -----------------  I
I TRANSMIT:
î APROPIATE ALEGERI IN ZIM-
I BABWE. La Harare s-a anunțat că I 

viitorul scrutin pentru desemnarea • 
I deputaților noului parlament zim-
I babwean va avea loc în luna iunie, I 

informează agenția ZANA. Acestea • 
[ vor fi primele alegeri legislative de
I la proclamarea independenței țării; | 

l SESIUNE CONSACRATA CO- 
| MERȚULUI SOVIETO-AMERICAN. I

Cea de-a opta sesiune a Comisiei |
■ sovieto-americane pentru proble

mele comerțului, care s-a desfășu- i 
rat la Moscova, a relevat că un 
comerț amplu și reciproc constituie 1 
un element important al dezvoltă- 

l rii si întăririi relațiilor' bilaterale. I
A fost reafirmată intenția părților I 

Ide a favoriza acțiunile cerourilor
economice din cele două țări in ve- | 
derea găsirii de posibilități pentru I 

I încheierea unor tranzacții reciproc
avantajoase — relatează agenția , 
T.A.S.S.

( PLENARA C.C. AL P.C. FRAN- 
| CEZ. La Paris s-au desfășurat lu- I

crările plenarei C.C. al P.C. Fran- | 
. cez, care a dezbătut probleme ale

situației politice din Franța. Plena- . 
ra a propus' convocarea unei oon- 
ferinfe a partidului pentru elabora- * 
rea propunerilor P.C.F. în vederea

Scena politică vest-germană este 
de cîtva timp martora unei intense 
activități Apolitice prilejuite de în
cheierea primei jumătăți a actualei 
legislaturi, cabinetul de coaliție (for
mat din U.C.D./U.C.S. — P.L.D.) în
tocmind un bilanț pozitiv ai celor 
doi ani de guvernare, pe care evi
dent partidele de opoziție (P.S.D. și 
„ecologiștii") îl contestă. Pe de altă 
parte. în această primăvară s-au 
succedat consultări electorale în trei 
landuri ale R.F.G., încheiate în ge
neral cu rezultate mai puțin favora
bile creștin-democraților. De aseme
nea. capitala R.F.G. a găzduit reu
niunea ■ economică a celor șapte sta
te industrializate, care — după cum 
s-a anunțat — n-a reușit să furni
zeze nici un indiciu încurajator pri
vind îndeosebi problema șomajului, 
care în Germania occidentală a atins 
proporții îngrijorătoare. Și. în sfâr
șit. împlinirea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului a constituit, 
la rîndul ei, un prilej pentru eva
luări. considerații și confruntări de 
opinii in legătură cu uriașa trage
die in care hitlerismul a antrenat 
omenirea.

La capitolul activității guverna
mentale. ministerele de resort con
sideră că rata de creștere de 2,5 la 
sută confirmă o tendință de învio
rare a conjuncturii, ceea ce coincide 
si cu raportul publicat pentru aceas
tă perioadă de cele cinci principale 
institute vest-germane de cercetări 
economice. Exporturile cresc, infla
ția coboară spre niveluri mai scăzu
te. datoria publică s-a redus la rîn
dul ei. prognoza oficială pentru 1985 
fixînd deficitul bugetului federal la 
20 miliarde mărci, fată de 30 mi
liarde mărci în 1984.

Dar „peste peisajul conjunctural
— cum scrie ziarul „SUDKURIER"
— planează umbra întunecată a pre
santei probleme a șomajului". în 
luna aprilie, cifrele oficiale indicau 
existenta in R.F.G. a 2 304 000 de șo
meri. „Guvernul — constată cotidia
nul ..STUTTGARTER NACHRICH- 
TEN“ — n-a reușit să stăpinească 
problema șomajului. Aceasta nu a 
avut repercusiuni numai asupra per
soanelor direct afectate — șomerii.

I alegerilor parlamentare din anul | 
1986. I

ț

V

I

ț

V

derea cursei înarmărilor în spațiul i 
cosmic, „refuzînd să coopereze la * 
nesăbuința' 
proiectul 
lelor".

MAREA BRITANIE: începerea săptămînii de luptă 
pentru încetareaț

I
*I
*

ț ...
(, grijorarea in legătură cti perspec- 
’ tiva militarizării spațiului extra-

LONDRA 22 (Agerpres). - Sub 
deviza „Pîine, nu bombei", ieri a 
început în Marea Britanie săptămî- 
na de acțiuni antirăzboinice care 
se desfășoară din inițiativa unui 
mare număr de organizații ale mi- 
Htanților pentru pace și dezarmare.

cursei înarmărilor
In peste 200 de orașe ale țării vor 
avea loc mitinguri, colocvii, festiva
luri și alte acțiuni pentru conștien
tizarea opiniei publice asupra con
secințelor periculoase ale cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare.

BONN 22 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc un simpozion economic 
româno—vest-german. ale cărui lu
crări s-au desfășurat sub patronalul 
vicecancelarului și ministrului de 
externe al R.F. Germania.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Hans-Dietrich Genscher a apreciat 
eforturile depuse de președintele 
Nicolae Ceaușescu în favoarea dezar
mării, colaborării și înțelegerii.

Delegația română a fost condusă

de Alexandru Roșu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, iar delegația R.F. Ger
mania — de Martin Gruener. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
federal al Economiei.

Au fost abordate pe larg aspecte 
legate de posibilitățile de dezvoltare 
a schimbărilor comerciale si a coo
perării economice, atît pe plan bila
teral, cit și în terțe țări.

Sesiunea Comisiei mixte

PRAGA 22 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-au desfășurat, miercuri, lucră
rile ședinței comune a celor două 
camere ale Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, avînd pe ordinea 
de zi alegerea președintelui republi
cii, informează agenția C.T.K. în nu
mele C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și al C.C. al Fron
tului Național din R.S. Cehoslovacă, 
Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președintele 
guvernului federal, a propus reale

gerea ca președinte al R.S. Ceho
slovace a lui Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C., președin
tele C.C. al Frontului Național din 
R. S. Cehoslovacă.

Deputății forului legislativ suprem 
l-au reales, în unanimitate, pe Gus
tav Husak în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Apoi președintele a depus jurămin- 
tul de credință față de R.S, Ceho
slovacă.

S.U.A.: „Militarizarea Cosmosului este irațională 
și sporește pericolul unei catastrofe nucleare"

interguvemamentale româno-cipriote ORIENTUL MIJLOCIU
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Cunoscutul om de știință Linus 
Pauling, de două ori laureat al 
Premiului Nobel, și-a exprimat in-

4 atmosferic. Intr-un interviu acordat naonfioi A 7~l AT nî n nrwnnlnl n n•' agenției A.D.N., el a apreciat că 
‘ programul american este irațional
\...............
(

i
*
i
*

și deosebit de costisitor, subliniind 
necesitatea reducerii cheltuielilor 
militare, pentru a se pune capăt 
risipirii bogățiilor și resurselor na
turale ale planetei. Linus Pauling

a. exprimat părerea că eventuala 
concretizare a planurilor de milita
rizare a spațiului cosmic ar duce la 
deteriorarea relațiilor internațio
nale in general, la sporirea perico
lului izbucnirii unei catastrofe nu
cleare. Dr. Pauling a afirmat, de 
asemenea, că statele Europei occi
dentale ar trebui să prevină extin-

NICOSIA 22 (Agerpres). — în pe
rioada 20—22 mai, la Nicosia s-au 
desfășurat lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-cipriote de co
laborare economică si cooperare in
dustrială si tehnică. A fost analizat

stadiul dezvoltării relațiilor econo
mice bilaterale și s-au stabilit căi și 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestora în spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt 
nivel.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat un protocol. '

CANADA: Tabără a pacn
OTTAWA 22 (Agerpres). — La 

Toronto, în fața Adunării legisla
tive a provinciei canadiene Ontario, 
a fost înființată o Tabără a păcii, - 
in semn de protest împotriva testă
rii rachetelor americane în Canada. 
Aici ee află. în afara partizanilor

JAPONIA „Să apărăm
TOKIO 22 (Agerpres). — Peste 

100 000 de semnături au fost etrin- 
se pe apelul privind încetarea 
cunsei înarmărilor ..Să apărăm vii
torul capiilor noștri I Să fie inter-

i zise armele nucleare !“ — difuzat 
; de Consiliul Femeilor Japoneze 
ț pentru Pace. în apel se cere înce- 
■ tarea creșterii cheltuielilor militare 
. și a reducerii fondurilor alocate 
l pentru capitolele sociale. Militan- 
, tele nipone pentru pace cer de ase- 
ț menea să se realizeze o cotitură 

hotărâtă spre reducerea armamen-

„ UUU CU. LUl/pOI tU, .'

!“ pe care o constituie ț 
supranumit „războiul ste-
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la Toronto
provincie, și Brunul depăcii din

militanți ai mișcării antirăzboinice 
canadiene care, timp de 746 de zile, 
au locuit într-o tabără asemănă
toare în fata Parlamentului Cana
dei. protestind împotriva participă
rii țării la cursa înarmărilor.

viitorul copiilor noștri!"
telor nucleare, și. în final, interzi
cerea lor completă.,

★
în capitala Japoniei a avut loc o 

conferință a primarilor celor mal 
mari orașe din 19 țări. Intre aceste 
orașe se află mari capitale ca 
Moscova, Paris, Delhi, Beijing, 
New York, Ciudad de Mexico. „De
clarația de la Tokio", adoptată cu 
acest prilej, subliniază că, pentru 
asigurarea securității orașelor, este 
necesară menținerea păcii.

*

La Tokio s-a desfășurat recent o nouă și amplă manifestație antirăzboi- \ 
nică, ai cărei participant s-au pronunțat cu hotărire pentru apărarea i 

păcii, bunul cel mai de preț al oamenilor ’

încălcarea păcii și securității, reprezintă o crimă

împotriva umanității
Intervenția reprezentantului român în Comisia 

de drept internațional a O.N.U.
GENEVA 22 (Agerpres). — La 

Geneva se desfășoară lucrările Co
misiei de drept internațional, or
ganism al O.N.U. din care fac parts 
reprezentanți din 34 de state, in
clusiv tara noastră. Luînd cuvîntul 
in cadrul discuțiilor privind textele 
de proiect de cod al crimelor împo
triva păcii și securității omenirii — 
sarcină încredințată comisiei de 
Adunarea Generală a O.N.U. — re
prezentantul tării noastre în comisie

a subliniat că este necesar să se 
înscrie în proiectul de cod toate 
faptele ce prezintă un pericol grav 
pentru pacea și securitatea omenirii, 
stabilindu-se răspunderea statelor 
pentru astfel de fapte, care urmează 
să fie calificate crime. Vorbitorul a 
relevat, de asemenea, pericolul pen
tru pacea și securitatea omenirii pe 
care. îl constituie alte crime cum ar 
fi folosirea forței sau amenințarea 
cu folosirea ei. amestecul în trebu
rile interne, 'dominația colonială.

----------------------------------------- --------------■------------------------------------------ ----------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------------

Manifestări consacrate României
VARȘOVIA. — La Universitatea 

„Adam Mickiewicz" din Poznan, a 
avut loc o seară de poezie româ
nească, organizată de cadrele di
dactice și studenții lectoratului de 
limbă și literatură română din lo
calitate.

MADRID. — Sub auspiciile Mi
nisterului spaniol al Culturii și 
ambasadei țării noastre in Spania, 
la Ateneul din Madrid s-a desfășu
rat o „Săptămînă a filmului româ
nesc".

★
în localitatea spaniolă Bilbao 

s-a deschis Tîrgul internațional de 
vacanță, la care participă și țara 
noastră. Standul turistic românesc 
a fost vizitat de președintele gu
vernului regiunii Țara Bascilor.

RABAT. — In orașele Fes. Mek- 
nes și Iienitra au avut loc, sub 
egida Federației naționale a cine- 
cluburilor din Maroc, gale ale fil
mului românesc. Participanta la 
manifestări au apreciat creațiile 
cinematografiei contemporane ro
mânești.

VIENA. — în orașul Innsbruck a 
fost inaugurată o expoziție itine
rantă de minerale a Muzeului ju
dețean din Baia Mare.

WASHINGTON. — în Statele 
Unite, la Universitatea Nevada — 
Reno, profesori americani au con
ferențiat, in fața a sute de studenți, 
despre contribuția României la pa
trimoniul mondial in domeniile 
cultural-științific, politic, artistic și 
sportiv.' (Agerpres)

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Budapesta

• Aprecieri la adresa
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc deschiderea 
Tirgului internațional de primăvară 
specializat pentru bunuri de inves
tiție. întreprinderi românești de co
merț exterior expun produse ale teh
nicii electronice de calcul, mașini- 
unelte pentru ^prelucrarea metalelor 
și lemnului, mașini pentru industria 
textilă, aparataj electrotehnic, utilaj 
petrolier și minier, utilaje de con
strucții, mijloace de transport auto și

prezenței românești
altele. Pavilionul central al expozi
ției României a fost vizitat de mem
bri ai conducerii de partid și de 
stat ungare, de miniștri, conducători 
ăi unor organizații economice cen
trale și de comerț exterior. Prezen
ta tării noastre la această manifes
tare economică a fost apreciată ca 
o contribuție la o mai bună cunoaș
tere și la promovarea schimburilor 
economice bilaterale.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Acordul 
de încetare a focului încheiat marți 
la Beirut între milițiile libaneze 
și combatanții palestinieni nu a 
fost respectat în cursul zilei de 
miercuri, fiind semnalate noi schim
buri de focuri în zona tabere
lor de palestinieni Sabra, Shatila și 
Bourj Barojneh. De asemenea, au 
continuat luptele între milițiile ri
vale de-a lungul liniei de demarca
ție dintre sectoarele de est și de 
vest ale orașului. Potrivit agenției 
France Presse. în zona de est a 
Beirutului controlată de armata li

baneză, o mașină încărcată cu ex
plozibil a explodat, provocînd moar
tea a 55 de persoane, între care 
15 elevi, în timp ce 125 au fost ră
nite.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a hotărît, în unanimitate, prelungi
rea pentru o nouă perioadă de șase 
luni a mandatului Forței Națiunilor 
Unite pentru observarea dezangajă
rii militare în zona înălțimilor Go
lan (F.N.U.O.D.), transmite agenția 
Reuter.

Revitalizarea economiei mondiale impune soluționarea 
cerințelor tarilor in curs de dezvoltare

5 ,

Declarațiile președintelui Algeriei
ALGER 22 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat publicației franceze 
„Le Monde Diplomatique" președin
tele Algeriei, Chadli Bendjedid, și-a 
exprimat convingerea că o revitali- 
zare sănătoasă și durabilă a activi
tății economice internaționale nu 
este posibilă fără eliminarea reper
cusiunilor negative pe care le are 
asupra țărilor in curs de dezvoltare 
criza din economia mondială și fără 
satisfacerea cererilor legitime ale 
acestor state. După cum transmite 
agenția Taniug, președintele algerian

a apreciat că astăzi este mai nece
sară ca oricînd inaugurarea unui dia
log asupra problemelor economice 
ale țărilor în curs de dezvoltare și 
ale celor industrializate, probleme 
care, a subliniat el, trebuie exami
nate împreună. Chadli Bendjedid a 
atras atenția că țările în curs de dez
voltare nu sînt în nici un fel răspun
zătoare pentru 'dificultățile serioase 
în calea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, inițierii 
dialogului Nord-Sud șl aplicării Car
tei O.N.U. privind drepturile econo
mice ale statelor.

Disputa dintre S.U.A. și Noua Zeelandă în problemele
armelor nucleare

WELLINGTON 22 (Agerpres). — 
Primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, a anunțat că nu va lua 
parte la proiectata reuniune de la 
Kuala Lumpur, din luna iulie — la 
care urmau să mai participe secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, și ministrul de externe aus
tralian, Bill Hayden — consacrată 
clarificării unor aspecte legate de

rămîne deschisă
pactul ANZUS. Deși a invocat moti
vul unor presante probleme interne 
și vizite programate în străinătate, 
Lange a apreciat însă că această 
reuniune nu ar putea soluționa dis
puta dintre S.U.A. și Noua Zeelan
dă, în contextul in care guvernul de 
la Wellington a interzis accesul în 
porturile naționale a navelor ameri
cane cu arme nucleare la bord.

Întîlniri și contacte internaționale
® Regele Juan Carlos al Spaniei 

a sosit la BELGRAD, intr-o vizită 
oficială, la invitația Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia. © La SOFIA s-au 
încheiat convorbirile dintre Todor 
Jivkov. secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, și Denis 
Sassou Nguesso. președintele C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele R.P. Congo, aflat într-o vi
zită oficială în capitala bulgară. 
® O delegație a Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă de Aii 
Sukria, președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I.. a sosit la PARIS, unde e- 
fectuează o vizită oficială la invita
ția Partidului Socialist Francez. © în 
cursul convorbirilor care au avut loc

la BEIJING, între premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, și președintele Portugaliei, 
Ramalbo Eanes, s-a subliniat dorin
ța ambelor țări de a se relua cursul 
destinderii în relațiile internaționale. 
Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări. © Regele Hussein al Iordaniei a 
sosit la LONDRA, unde va avea con
vorbiri cu premierul britanic, Mar
garet Thatcher, în legătură cu ulti
mele evoluții intervenite în situația1 
din Orientul Mijlociu și în problema 
palestiniană • Președintele Italiei, 
Alessandro Pertini, care a sosit la 
BUENOS AIRES, într-o vizită ofi
cială,. urmează să aibă convorbiri cu 
președintele Argentinei.

LA DELHI s-au încheiat lucrări- i 
le sesiunii Parlamentului Indiei, | 

Icare a aprobat bugetul pe exerci
țiul financiar 1985—1986. Noul buget . 
prevede întărirea, in continuare, a | 
sectorului economic de stat și adop- I 

I tarea unor măsuri pentru dezvol
tarea economiei naționale și imbu- I 
nătățirea nivelului de trai al mase- | 

Ilor largi populare.
RELAȚIILE R.P. CHINEZE CU I 

IC.E.E. La Bruxelles a fost semnat 1 
un acord de cooperare economică 
și comercială între Piața comună si I 
R.P. Chineză, pe o perioadă de I 

| cinci ani. informează agenția China 
I Nouă. Cele zece țări membre ale ■ 

C.E.E. ocupă locul al patrulea în | 
Iceea ce privește volumul comerțu

lui exterior al R.P. Chineze — pre- . 
cizează agenția chineză. Noul docu
ment înlocuiește un acord, semnat ’ 

I intre cele două părți, încă în 1978.
DEFICITUL BALANȚEI CO- | 

■ MERCIALE a Franței s-a ridicat, 
în luna aprilie, la 4,2 miliarde . 

■ franci, față de 567 milioane in 
martie. Un comunicat al Ministeru- 

Ilui Comerțului Exterior — citat de 
agenția Reuter — arată că această I 
evoluție se explică, în primul rind, I 

. prin creșterea cheltuielilor deter
minate de importul de petrol, in | 

• contextul supraevaluării cursului I 
dolarului. 1

REZOLUȚIE. Comitetul economic I 
al Consiliului Economic si Social al • 

> O.N.U. (ECOSOC) a adoptat o 
j rezoluție care prevede organizarea I 

unor audieri la sediul din New | 
York al Națiunilor Unite, în peri
oada 16—20 septembrie a.c., cu pri- , 

' vire la colaborarea dintre unele I 
corporații transnaționale si .re- ' 

Igimul minoritar rasist de la Pre
toria. Aceste audieri își propun să I 
evidențieze măsura în care activi- I 

Itătile corporațiilor' transnaționale in
R.S.A. și Namibia și colaborarea i 
lor ou regimul de la Pretoria ajută 
autoritățile sud-af.ricane în perne- ' 

I tuarea politicii inumane de apart- 
I heid si a ocupării ilegale a Nami- I 

biei.

' (din ^CȚUÂLÎȚAȚEĂ^ (pOLIȚICA)
R. F. G.

Preocupări majore-pacea 
și redresarea economică

Mulți alți vest-germani se tem la 
rîndul lor să nu ajungă curind fără 
slujbă, dacă numărul șomerilor nu 
scade sub cifra fatidică de 2 mili
oane. Trebuie spus că succesele ac
tivității guvernamentale in unele do
menii au .fost obținute cu prețul 
unor amputări dureroase în rețeaua 
asigurărilor sociale". „Anul acesta — 
apreciază la rîndul său ..STUTT
GARTER ZEITUNG" — Republica 
Federală a depășit propriul său re
cord in materie de șomaj".

Este unul din motivele care a de
terminat partidele opoziției — în 
timpul recentelor dezbateri din Bun
destag — să critice rezultatele reu
niunii interoccidentale de la Bonn, 
care, după opinia lor. nu a reușit 
să avanseze nici o modalitate efec
tivă de atenuare a problemei șoma
jului care afectează ansamblul țări
lor occidentale, după cum nu a ofe
rit vreun element concret de solu
ționare nici în alte domenii impor
tante. provocînd în schimb ivirea 
unor serioase divergente între S.U.A. 
și Franța, cu repercusiuni negative 
asupra raporturilor dintre Bonn și 
Paris — aprecieri în contrast cu cele 
ale guvernului pentru care întâlni
rea de la Bonn a fost ..dătătoare de 
curaj și speranțe".

în acest context politic s-au des
fășurat în Renania de Nord — West- 
falia — cel mai populat land al 
R.F.G. — alegerile pentru dieta re
gională. încheiate cu o categorică 
victorie a social-democratilor. care 
au obținut 52,1 la sută din voturi, 
cel mai bun rezultat înregistrat în 
acest land de P.S.D. în întreaga pe
rioadă postbelică. în timp ce 'Uniu
nea ■ creștin-democrată a pierdut 6,7 
la sută din sufragii comparativ cu 
scrutinul precedent.

Intervenind la scurt timp după 
succesele, înregistrate de social-de- 
mocrați in scrutinele similare din 
landurile Saar si Hessen, victoria in 
alegerile din Renania de Nord — 
Westfalia este considerată de presa 
vest-germană ca avind o semnifica
ție nu numai strict regională. Zia
rele de la Bonn amintesc cu acest 
prilej preocuparea liderilor social- 
democrati de a promova o orientare 

mai accentuată de stînga. „După 
congresul de la Dortmund, desfășu
rat sub deviza -muncă și protecția 
mediului înconjurător» — scrie 
„BREMER NACHRICHTEN" — so- 
cial-democrații apreciază că sînt 
acum mai bine pregătiți pentru a 
lupta atit împotriva șomajului, cit și 
a ravagiilor ecologice", fiind astfel 
pe cale de a recupera acea parte a 
alegătorilor care au trecut în tabăra 
ecologistilor.

După opinia observatorilor politici, 
recentele avansuri electorale obți
nute de P.S.D. constituie, în egală 
măsură, efectul nemijlocit al audien
tei de care se bucură în cele mai 
diverse sectoare ale opiniei publice 
luările de poziție realiste in proble
mele păcii, securității si dezarmării, 
în timpul campaniei electorale din 
Saar. Oskar Lafontaine. vicepre
ședinte al P.S.D. și lider al organi
zației social-democrate din acest 
land, a adresat apelul de a se pune 
capăt terorii armelor atomice z pe 
care a asemuit-o cu „un Auschwitz 
al timpurilor noastre". La rîndul 
său. președintele fracțiunii P.S.D. în 
Bundestag. Hans-Jochen Vogel, a ce
rut țărilor occidentale să declare un 
moratoriu asupra amplasării rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune similar cU cel instituit de 
U.R.S.S. în fine, pronunțîndu-se la 
7 mai. la Niirnberg. în cadrul întîl- 
nirii reprezentanților orașelor mar
tire. pentru respectarea realităților 
istorice rezultate din cel de-al doi
lea război mondial, președintele 
P.S.D.. Willy Brandt, a subliniat ne
cesitatea ca negocierile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. să ducă la lichi
darea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a tuturor categoriilor de 
arme nucleare, la renunțarea mili
tarizării Cosmosului, preconizînd, 
totodată, reorientarea spre destinații

BRAZILIA

Pe calea reformelor democratice
După formarea noului guvern ci

vil in Brazilia; mulți observatori so
coteau că Soluționarea problemelor 
politice acumulate în 21 de ani de 
regim militar va avea prioritate ab
solută pe agenda autorităților proas
păt instalate, alti observatori consi
derau. dimpotrivă, că urgenta cea 
mai mare o au problemele .economi
ce. Acum pare limpede că noul gu
vern nu pune chestiunea în termeni 
de dilemă, optînd pentru o abordare 

pașnice a unei părți a mijloacelor 
irosite în prezent pentru înarmări.

în acest context, in rîndul opiniei 
publice vest-germane a fost primită 
cu interes știrea despre recenta în
trevedere din capitala R.D.G. a se
cretarului general al C.C, al 
P.S.U.G:. președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.. Erich Honecker, cu 
Hans-Jochen Vogel. președintele 
fracțiunii P.S.D. din Bundestag, in 
cursul căreia interlocutorii au fost 
de acord că prin continuarea cursei 
înarmărilor și extinderea ei în spa
țiul cosmic s-a agravat pericolul unei 
catastrofe nucleare, apărarea păcii 
constituind, ca atare, cea mai urgen
tă sarcină a contemporaneității. în 
același timp, s-a subliniat că. avîn- 
du-se în vedere situația lor geogra
fică și învățămintele istoriei, cele 
două state germane trebuie să facă 
totul pentru a contribui la obține
rea de progrese concrete în direcția 
păcii, pentru ca de pe pămîntul ger
man să nu mai izbucnească nicioda
tă un nou război. întrevederea din 
capitala R.D.G. a fost salutată și de 
guvernul de la Bonn.

înlăturarea primejdiei nucleare si 
lichidarea șomajului rămîn, așadar, 
în centrul atenției cercurilor politi
ce vest-germane. Interes firesc, de- 
curgînd din strînsa legătură între 
aceste probleme — orice pas înainte 
pe calea dezarmării fiind de natură 
să favorizeze rezolvarea cu succes a 
multiplelor aspecte ale crizei eco
nomice care afectează țările occi
dentale. inclusiv R.F.G. Iar comen
tariile presei, ca si rezultatele dife
ritelor sondaje de opinie atestă că 
majoritatea populației vest-germane 
se pronunță pentru măsuri care să 
facă să avanseze solutionarea ambe
lor acestor dosare prioritare.

Petre STĂNCESCU

paralelă a problemelor mai presante 
din ambele categorii. E drept că re
zolvarea dosarului politic este ceva 
mai avansată, dat fiind că s-a con
cretizat de acum în cîteva impor
tante proiecte de lege aprobate, cu 
mare' majoritate, de Congresul națio
nal (parlamentul tării), dar pre
ședintele Jose Sarney a anunțat. în 
același timp. în cadrul unei ședințe 
a guvernului, punerea în aplicare a 

unui „plan economic de urgentă" 
pentru anul în curs.

în acest moment atenția comenta
torilor de presă se îndreaptă, desi
gur. spre amintitele proiecte de lege 
sancționate de parlament, reprezen- 
tind primele reforme politice, pro
mise încă în timpul campaniei elec
torale a lui Tancredo Neves — pre
ședintele ales, dar decedat înainte 
de a-și prelua funcția.

Oficialitățile țin să sublinieze că 
scopul principal al reformelor' a- 
iprobate — un prim set dintr-un an
samblu ce ar urma să se realizeze 
treptat — este acela de a crea con
dițiile pentru statornicirea unui sis
tem democratic în tară. De fapt este 
vorba de cîteva amendamente la ac
tuala constituție. începînd cu acela 
care restabilește alegerea prin vot 
direct, universal și secret, in două 
etape, a președintelui republicii, pre
cum și a primarilor din capitalele 
statelor federale. Același amenda
ment prevede ca la 15 noiembrie a- 
nul viitor să fie organizate alegeri 
parlamentare, urmînd ca noul corp 
legislativ federal să aibă prerogative 
de Adunare constituantă. Aceasta va 
trebui să dezbată și să adopte textul 
uneî noi constituții, al cărei proiect 
va fi supus in prealabil dezbaterii 
publice. Adunarea constituantă va 
stabili, totodată, data viitoarelor ale
geri prezidențiale, care se așteaptă 
să aibă loc în 1988. dat fiind acordul 
de principiu la care au ajuns liderii 
partidelor politice și comandanții mi
litari ca mandatul actualului cabinet 
să fie de patru ani. Sînt eliminate, 
în același timp, unele prevederi dis
criminatorii ale vechiului sistem e- 
lectoral. acordîndu-se de-acum îna
inte drept de vot și analfabetilor, 
esțimati la circa 17 milioane.

In baza unui alt amendament. Bra
zilia are acum un nou statut al par
tidelor politice, care permite activi
tatea legală a diferitelor formațiuni 
interzise sub regimul militar sau 
înaintea acestuia. Agențiile de presă 
menționează în această privință că 
Partidul Comunist Brazilian aflat în 
ilegalitate de 38 de ani a si publicat 
în Buletinul oficial .documentele ce
rute pentru trecerea în legalitate, 
respectiv manifestul, programul și 
statutul partidului.

Dar. așa cum scria cotidianul 
„Jornal do Brasil", dacă schimbă
rile pe terenul politico-institutional 
reclamă o explicabilă prudentă, cele 
de ordin economic solicită mai cu 
seamă curaj. Din simplul motiv că 
moștenirea preluată de la fostul re
gim militar în sfera economică este 
din cele mai dificile. O ilustrează cu 
prisosință rata inflației (de peste 220 
la sută în cursul anului trecut) și 

acumularea unei datorii externe u- 
riașe. de 103 miliarde de dolari, re
cord mondial în materie.

In asemenea condiții, politica de 
austeritate a devenit inevitabilă și ea 
a debutat în luna martie, cind s-a 
hotărît reducerea cu zece la sută a 
bugetului pe acest an. precum și in
terdicția pentru băncile federale de a 
efectua plasamente de capital sau in
vestiții. timp de cîteva luni.

Tocmai pe linia unor asemenea 
măsuri, președintele Jose Sarney a 
anuntat recent punerea în aplicare a 
planului economic de urgentă, avînd 
drept obiective sporirea numărului 
locurilor de muncă, reducerea infla
ției și soluționarea progresivă a pro
blemei datoriei externe. Mai ales că 
în această ultimă privință, cu toate 
eforturile depuse, situația nu dă deo
camdată semne de ameliorare. între 
altele. începînd de la 27. mai a.c.. 
Brazilia urmează să negocieze cu 
Fondul Monetar International obți
nerea unui nou credit.

In | ce privește datoria externă, 
noile autorități au anuntat în cîteva 
rînduri că Brazilia își va onora an
gajamentele. dar va solicita condiții 
mai puțin riguroase atît în ce pri
vește termenul de rambursare a cre
ditelor. cît și rata', dobinzilor. în a- 
ceastă problemă, noul guvern brazi
lian susține, alături de alte țări din 
zonă, necesitatea stringentă a redu
cerii ratei excesive a dobinzilor. așa 
cum este practicată în S.U.A. și care 
are urmări nefaste asupra tarilor în 
curs de dezvoltare. Dar declinul e- 
conomic al tării si cuantumul dato
riei acumulate au atins un nivel atît 
de înalt încît numai reducerea do
binzilor nu ar l'i suficientă, impu- 
nîndu-se concomitent o reeșalonare 
generală a sumelor rambursabile, pa
ralel cu înlăturarea practicilor pro- 
tectioniste promovate de țările in
dustrializate. sporirea asistentei fi
nanciare și îmbunătățirea preturilor 
la produsele de export.

Pe scurt, noul guvern brazilian s-a 
declarat hotărît să promoveze măsuri 
de democratizare a vieții politice, de 
etirhulare a activității productive, 
căutând, pe cit posibil, să reducă po
vara socială a datoriei externe și, 
implicit, decalajele intre o minoritate 
privilegiată și păturile largi ale po
porului. Judecind după ceea ce se 
afirmă oficial, forțele armate spri
jină actuala linie spre democratiza
rea vieții politice braziliene, respec
tiv reformele preconizate sau adop
tate deja de puterea civilă, ceea' ce 
reprezintă o componentă esențială 
pentru succesul cursului politic ini
țiat de noul guvern.

V. OROS

CONGRES. La New York s-au | 
desfășurat lucrările Congresului I 

! anual al Asociației americane de ' 
gastroenterologie, la care a luat 
parte și o delegație de specialiști I 
români. Specialiștii din țara noaș- | 

Itră au prezentat comunicări știin
țifice, relevînd rezultatele ultime- i 
lor cercetări privind mecanismul j 

Ide producere a ulcerelor gastro- 
duodenale. Noile contribuții ști- . 
ințifice românești, care explica I 
frecvența apariției acestei maladii ' 

!în perioadele de primăvară și 
toamnă, s-au bucurat de interes. j 

I DECLARAȚIILE DIRECTORU- 
I LUI GENERAL AL F.M.I. în ca- | 

drul unei conferințe de presă lă I 
IViena, directorul general al Fondu

lui Monetar International. Jacques 
de Larosiere, a declarat că „o libe
ralizare a sistemului comercial in- I 

Iternațional este esențială și urgent 
tă“. El a subliniat că respectarea I 
angajamentelor asumate de state și | 

! înlăturarea barierelor protection is--
te sînt necesare pentru a permite . 
deschiderea căilor în vederea unei I 
participări plenare a tuturor țări-- • 

I lor la o nouă rundă de negocieri în 
I cadrul G.A.T.T.

I CONCLUZII PRIVIND EVOLU-
I ȚIA ECONOMIEI S.U.A. Potrivit | 

datelor oficiale publicate la Wa- I
■ shington de Ministerul american al
I Comerțului, rata de creștere a eco- . 
' nomiei americane in primul trimes- I 

tru al anului în curs a fost de nu- I 
I mai 0,7 la sută, ceea ce reprezintă 
I aproximativ jumătate fată de spo- I 

rul de 1,3 la sută preconizat de [ 
I estimările guvernamentale. Agen

țiile Associated Press International . 
și Reuter notează că aceasta repre- I 

. zintă cea mai redusă creștere tri- ' 
mestrială după ultimul trimestru 

< din 1982. cind rata creșterii econo- I 
mice a fost în S.U.A. de 0,5 la sută. |

| PREȘEDINTELE VENEZUELEI, I 
Jaime Lusinchi, a inaugurat lucră- |

Irile celui de-al IX-lea Congres al 
Confederației Oamenilor Muncii din , 
Venezuela (C.T.V.), la care iau

I parte peste 1 500 de delegați din 1 
întreaga țară. In discursul inaugu
ral. președintele Jaime Lusinchi s-a | 
referit la dificultățile social-econo- I

Imice actuale din țară și la necesi
tatea mobilizării tuturor forțelor | 
pentru depășirea lor.

! COMPLETAREA GUVERNULUI
1 PAKISTANEZ. Președintele Pakis

tanului, Mohammad Zia-ul Haq, a I

I completat guvernul instituit după 
alegerile din 10 aprilie, desemnind I 
șase miniștri civili — anunță agen- I

I tiile United Press International si
I China Nouă. Ca urmare a acestei I 

decizii prezidențiale, numărul por- I
I tofoliilor ministeriale pakistaneze 

se ridică la 26.
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