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IN SPIBIIUL INDICAȚIILOR MISU NICOLAE CEAIISESCII

PLANUL PE ACEST AN - ÎNDEPLINIT INTEGRAL 
ÎN CONDIȚII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ!In atmosfera de puternică angajare patriotică’ in care .comuniștii. întregul popor se pregătesc să cinstească, prin noi și remarcabile fapte de muncă. împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, in a doua parte a săptăminii pe care o incheiem au avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației si Unității Socialiste, vizitele de lucru ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iri județele Olt și Dolj — evenimente ce au prilejuit o exigentă analiză a rezultatelor obținute si a problemelor îndeplinirii exemplare, la toți indicatorii și în condiții de înaltă eficiență. a planului pe acest an și pe întregul cincinal.Și de această dată, dovedind consecvența bine cunoscută cu care urmărește realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială a tării, marea sa capacitate de a jalona direcțiile majore și modalitățile concrete de acțiune pentru înfăptuirea lor in cele mai bune condiții, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a conturat un amplu și mobilizator program de muncă pentru toate organele și organizațiile de partid., pentru toate colectivele de oameni ai muncii, astfel incit în lunile ce urmează. pretutindeni. în fiecare întreprindere și la fiecare loc de muncă. să se asigure o îmbunătățire substanțială a întregii activități productive.în lumina indicațiilor si orientărilor secretarului general al partidului, sarcinile concrete ce revin in luna iunie și în lunile următoare colectivelor de oameni ai muncii vizează, deopotrivă, realizarea producției, fizice planificate la toate sortimentele, înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare a bazei energetice si de materii prime a țârii. îndeplinirea ritmică, integrală și la un înalt nivel calitativ a planului Ja export, iedd- cerea mai substanțială 'a consumuri

lor materiale și energetice, creșterea măi accentuată a productivității muncii, a rentabilității și eficienței economice.Date fiind complexitatea si importanța acestor sarcini, luna iunie se înscrie ca o perioadă decisivă pentru îndeplinirea in bune condiții a planului pe primul semestru al anu
mult ca oricînd. trebuie să se afle înscrisă, zi de zi. pe agenda de lucru a tuturor organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii. să devină o preocupare stăruitoare pentru colectivele din toate . unitățile economice. O atare organizare vizează — și trebuie să vizeze permanent — soluționarea optimă a tuÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

® Realizarea ritmică, integrală și la un înalt nivel 
calitativ a producției fizice și, cu prioritate, a celei des
tinate exportului

• Elaborarea de programe săptămînale pentru pro
ducția de materii prime și materiale de bază, pe princi
palele sortimente, pe centrale și întreprinderi

• Organizarea temeinică a producției, întărirea 
spiritului de răspundere la fiecare loc de muncă

® Creșterea pe toate căile a rentabilității și efici
enței economice în fiecare întreprindere și sector de 
activitate

lui. Faptele atestă că in toate unitățile economice există reale posibilități ca in această ultimă lună a primului semestru al anului, precum și pe ansamblul acestui'an, să se obțină rezultate superioare in producție, la nivelul planului și angajamentelor asumate in întrecerea socialistă. Pentru valorificarea . deplină a acestor posibilități, in cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al'C.C. al P.C.R. au fost stabilite măsuri și orientări de excepțională însemnătate practică.Organizarea exemplară a producției și a muncii, a întregii activități productive și de,.-conducerc. se. detașează ca o cerință majoră care, mai

turor problemelor de care depinde funcționarea ireproșabilă, cu înaltă eficientă, a întregului mecanism productiv. astfel incit pretutindeni, in fiecare unitate economică, rezultatele obținute să se situeze la nivelul maxim al posibilităților. Iar una dintre premisele fundamentale ale organizării superioare a producției și a muncii o constituie buna cunoaștere și înțelegere de către fiecare muncitor, tehnician si inginer a sarcinilor ce-i revin lui personal din planul întreprinderii, secției și compartimentului in care iși desfășoară activitatea. Și. in mod firesc, pentru că practica demonstrează ■ că numai înțelegerea clară de către fiecare om

al muncii a semnificațiilor și rațiunilor majore ale sarcinilor concrete ce-i revin stimulează spiritul de inițiativă și răspundere ; numai cunoașterea temeinică a obligațiilor și îndatoririlor personale creează condițiile necesare participării active, in cunoștință de cauză, a tuturor oamenilor muncii — in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — la conducerea nemijlocită a producției.Prin această prismă, măsurile stabilite in cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. do- bindesc o deosebită însemnătate pentru ridicarea pe un plan calitativ superior a întregii activități productive, în acest sens, după cum se știe, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut guvernului. Comitetului de Stat al Planificării, ministerelor și centralelor industriale, precum și consiliilor oamenilor muncii din toate unitățile economice să ia măsuri hotărîte pentru a se asigura cunoașterea 'temeinică a prevederilor de plan de către fiecare colectiv și de fiecare om al muncii, astfel incit fiecare să știe precis ce are de făcut in luna respectivă. in conformitate cu prevederile stabilite in plan. S-a indicat, in această privință, ca prevederile de plan — stabilite nu numai valoric, ci și pe produse fizice, pe 'sortimente și unități de măsură precise — să fie afișate în întreprinderi, la toate locurile de muncă, să fie discutate cu muncitorii, tehnicienii, specialiștii, asigurîndu-se ca ele să fie bine cunoscute și însușite de fiecare. în acest spirit, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut ca. începînd chiar din luna iunie. Comitetul de Stat , al Planificării să stabilească lunar planul pe centrale . industriale, iar . ministerele și centralele să-I. defalce pe fiecare
Ilie ȘTEFAN
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ASUPRA EDIFICĂRII SI PERFECȚIONĂRII
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SOCIETĂȚII SOCIALISTE
9

Dialectica noului
și continuitatea procesului 

revoluționarLa împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea apare in toată bogăția semnificației sale teoretice și practice teza privitoare la funcția propulsivă a noului in dezvoltarea socială. Vasta operă teoretică a secretarului general al partidului pune cu putere în evidentă adevărul . că victoria socialismului, generalizarea noilor relații de producție. instaurarea proprietății socialiste. ridicarea gradului de instruire a maselor au schimbat radical condițiile vieții materiale și spirituale, au înlăturat inegalitatea socială, au pus capăt unui șir întreg de contradicții, au instaurat principiile dreptății sociale reale fără ca prin aceasta să fi fost soluționate toate problemele pe care le implică înfăptuirea deplină a criteriilor socialismului. De altfel, acestea nu se afirmă de la sine, spontan, și nici nu pot fi considerate statice. date o dată pentru totdeauna, fiind necesară atît reconsiderarea lor, cit . si acțiunea constructivă, consecventă in direcția perfecționării societății. în acest sens, caracterul realist al concepției partidului nostru asupra edificării noii orinduiri. conștiința dificultăților și contradicțiilor ce se pot ivi pornesc de la luarea in considerare a faptelor, de la refuzul schemelor prestabilite, de la înțelegerea necesității de a privi mereu analitic drumul parcurs si a promova neîncetat noul, dat fiind că in producția materială, în formele și structurile de organizare și conducere socială. în raporturile dintre oameni, in gindirea și comportamentul acestora, in teorie si practică, în viața socială în general apar permanent elemente noi. are Ioc o continuă înfruntare cu vechiul. Mar- cînd un salt calitativ in istoria umanității, avind propria sa logică de dezvoltare, parcurgînd etape și faze specifice, societatea socialistă românească a cunoscut transformări calitative în ultimele două decenii, concretizate in procesul perfecționării forțelor și relațiilor de producție și sociale, al ridicării gradului . de- cultură, de-Competență tehnică, profesională a oamenilor.

al realizării unei tot mai strînse unități și întrepătrunderi intre baza materială și viața spirituală a societății. între forțele de producție și concepția revoluționară despre lume.Terenul de manifestare a noului, a spiritului creator il reprezintă, desigur. activitatea creatoare, productivă. eforturile pentru amplificarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor sociale socialiste. Necesitatea ca valorile și cuceririle socialismului. realitățile și procesele sale sp'ecifice să fie apreciate dinamic. integrate activ in mișcarea de înnoire a societății imprimă noului
Două decenii 

de la 
Congresul 
al IX-lea 

al partidului
— cel real, valoros, necesar, și nu imaginar, evocat sau comentat in sine, in afara practicii sociale — ■ condiția de emblemă de prestigiu a noii orinduiri. de factor competitiv al progresului istoric. Concepțiile voluntariste prezente o vreme in teoria asupra socialismului ignorau faptul că. in realitate, contradicția, opoziția reprezintă o relație in permanentă mișcare intre nou și vechi, adică între ceea ce rămine în urmă, ceea ce există încă, dar trebuie să fie depășit. înlăturat și ceea ce începe să-și facă apariția, nu are încă o existentă de sine stătătoare, dar trebuie stimulat, ca expresie a naturii revoluționare a noii orinduiri.Așa cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. ..in general, revoluția, procesul de transformare revoluționară a societății nu se încheie o dată cu luarea puterii politice. Cucerirea puterii politice constituie un factor foarte important, dar reprezintă numai o etapă în lupta pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate și echitate socială, pentru victoria socialismului .și comunismului. Procesul revoluționar va continua și în

societatea comunistă — practic, el nu se va încheia niciodată".Ideea de continuitate a procesului revoluționar se conjugă cu aceea de multilateralitate, concepția ’ teoretică și politică a Partidului Comunist Român pornind de la concluzia că, în mod obiectiv, edificarea noii orinduiri reprezintă un proces istoric complex și continuu, ale cărui legi, cerințe și ritmuri de înaintare decurg din dialectica dezvoltării sale în condiții concrete, determinate și determinante. Prin urmare, cunoașterea temeinică a legilor generale de dezvoltare a societății, sesizarea raportului dintre acțiunea lor si condițiile particulare — sociale, economice, politice. culturale — diferite de la o tară la alta, de la o etapă la alta — reprezintă calea sigură a generalizării noului din practica socială. Dialectica relației general-particular se cere căutată in procesele reale ale vieții. in ..rețeaua" firească a condiționării reciproce a celor două laturi prin raportarea continuă la realitate. Soluțiile concrete, structurile si _ relațiile social-politice afirmate într-o parte sau alta a lumii nu pot fi considerate retete universal valabile, scheme sau modele de urmat ; legile generale, oricare ar fi ele. formulate principial prin prisma cuceririlor în continuă îmbogățire din științele sociale. din teoria și concepția materia- list-istorică despre lume, nu au o existentă de sine stătătoare. Generalul este implicat organic in particular și individual, exprimînd pe a- ceăstă cale cursul obiectiv al istoriei. căpătind ..materializare" efectivă în imprejurări concrete, bine determinate. Astfel, considerarea factorului general in afara condiționărilor concrete, cit și. izolarea celui particular de ansamblul general, absolutizarea individualului ar fi departe de a reflecta conținutul, e- sența, multitudinea proceselor sociale.Este o constatare larg acceptată că progresul social se realizează in
Ion M1TRAN

(Continuare în pag. a IV-a)

CANALUL EW NĂIFIE ° MAIFIIEA NEAGRĂ în anul îotîi al existenței sale
NICOLAE CEAUȘESCU:

Realizarea Canalului Dunăre - Marea Neagră con
stituie o mare victorie a poporului nostru, constructor 
al socialismului, demonstrează torța unui popor liber și 
stăpîn pe destinele sale. Proiectat și executat cu forțele 
proprii, de specialiștii și muncitorii români, canalul re
prezintă un simbol al nivelului tehnic și al capacității 
creatoare a minunatului nostru popor.

Cuvinte emblematice rostite de secretarul general al partidului la marea adunare 
popularâ de la Âgigea, la 26 mai 1984, cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre- 
Marea Neagră, măreață construcție a „Epocii Ceaușescu".

Se împlinește astăzi un an de la istoricul eveniment. Prilejul unui nou Itinerar 
de-a lungul magistralei albastre, in reportajul „Canalul Dunăre-Marea Neagră in anul 
întîi al existenței sale".
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IRIGAREA Șl ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR -

acțiuni de maximă însemnătate 
pentru recoltă

® Nici un efort nu trebuie precupețit pen
tru efectuarea Ia timp și de bună calitate a 
prașileior manuale și mecanice, spre a se asi
gura dezvoltarea normală a plantelor

® Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și conducerile unităților 
agricole au datoria de a mobiliza Ia munca în 
cîmp pe toți locuitorii satelor

@ în zonele cu deficit de umiditate în sol 
trebuie luate măsuri ferme pentru folosirea 
sistemelor de irigații ziua și noaptea, Ia capa
citatea maximă, pentru utilizarea tuturor po
sibilităților în vederea udării culturilor pe su
prafețe cît mai mari

STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ DE PACE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Elocventă expresie a înaltei răspunderi a României socialiste 
pentru destinele umanității, pentru viitorul pașnic al popoarelor lumii

Muncă și pace, pacePentru toți oamenii care muncesc si doresc din adincul sufletelor să se bucure de munca lor. de realizările dobindite zi de zi. fie că sint tineri sau virstnici. pacea este bunul cel mai de preț. Fără nace nu se poate înfăptui nimic, iar războiul. pe care cei de-o seamă cu mine l-au apucat, mai bine zis ne-a strivit tinerețea și a aruncat în brațele mortii atitia si ati- tia oameni in plină vigoare. a făcut să curgă atitea lacrimi, trebuie oorit cu orice efort, cu orice preț.Ca om al gliei, asemeni tuturor țăranilor care prin munca lor se străduiesc să facă pămintul străbun tot mai roditor si să pună pe masa tării tot mai multă pîine. iubesc pacea. O iubesc ca pe propriii mei copii si nepoți. Cuvintele, de pace ale bravului și

intelectului nostru președinte. Chemarea Si Apelul Frontului Democrației si Unității Socialiste dau glas propriilor noastre gin- duri. dorinței noastre fierbinți de înțelegere pașnică în lume.Am sărbătorit cu toții in această primăvară 40 de ani de la sfîr- șitul celui mai mare măcel pe care omenirea l-a cunoscut si.’ iată, rănile adinei pricinuite nu s-au vindecat cu totul, cicatricele lor vor rămine veșnic in sufletele tuturor popoarelor. La noi. la Grindu. multi copii au rămas fără părinți : tatii lor au murit De front. Acum, ei au la nndul lor copii și aceștia întreabă unde le sint bunicii. De ce n-au bunici? Ce să le spunem ? Să le răspundem că în lume sint milioane si milioane de copii care au

și muncărămas fără bunici ? Că cei care acum ar fi trebuit să le spună po-
Anqhel Mircea 
DAN
Erou al Muncii So
cialiste, președintele 
C.A.P. Grindu, jude
țul Ialomița

(Continuare 
în pag. a V-a)

Profundă semnificațieIn aceste momente de răscruce pentru viata umanității, vocația pașnică a poporului român a căpătat o nouă și strălucită confirmare prin propunerile profund constructive adresate lumii contemporane de președintele Nicolae Ceaușescu. încă de la Congresul al IX-lea

al P.C.R., eveniment istoric a cărui aniversare o vom sărbători curind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat o rodnică politică de pace și colaborare cu toate țările globului, fără deosebire de orinduire socială. Prin tot ce a înfăptuit de-a lungul J- cestor- ani. numiți cu

Desen de Victoria ARGINT

umanistădeplină îndreptățire de popor ..Epoca Ceaușescu". România ilustrează in chip magistral că socialismul și pacea reprezintă coordonatele unui proces unic, al cărui tel a fost si este afirmarea României ca o tară liberă, puternică și independentă.Glasul poporului român se face auzit astăzi Încă o dată printr-o nouă inițiativă de pace, adresată omenirii de cel mai respectat și iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Insușindu-și intru totul această inițiativă de covîrșitoare insem-
Vlad SORIANU
scriitor

(Continuare

Uniți 
in gînd 

și-n faptăPartidul, țara, întregul nostru popor se pregătesc cu însuflețire pentru demna aniversare a istoricului Congres al IX-lea al partidului. Acest eveniment de seamă al vieții noastre social- politice este cinstit și de breasla noastră, a tuturor scriitorilor, fără deosebire de naționalitate, cu nenumărate creații literare, antologii, simpozioane, intîlniri de lucru, festivaluri de poezie demne de acest eveniment de excepție. In acest climat de sărbătoare s-au desfășurat recent la Tg. Mureș, lucrările mesei rotunder'a redacțiilor revistelor „România literară", „Vatra" și „Igaz Szo“, cu tema „Literatura și angajarea". Cu acest prilej au avut loc — în organizarea redacțiilor amintite și a Comitetului de cultură și
ÎNSEMNĂRI

educație socialistă al județului Mureș — mai multe intîlniri cu cititorii și recitaluri de j poezie, care au demonstrat din nou, cu convingere, faptul că literatura din patria noastră, împlinită în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea, se bucură de o largă audiență din partea publicului.Putem spune cu mîndrie patriotică, revoluționară, că ultimele două decenii reprezintă in întreaga literatură a patriei noastre o epocă de istorie literară distinctivă, decisiv nouă, epoca unei calități superioare, de la care nu face excepție nici literatura maghiară din România. E un adevăr incontestabil că nicicind literatura din patria noastră nu a fost atit de diversificată, de bogată și de plurivocă, cum este ea azi, in climatul de împliniri al „Epocii Ceaușescu", pentru care noi, scriitorii, fără deosebire de naționalitate, nutrim o recunoștință de nezdruncinat față de conducerea partidului nostru, față de mult iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în ultimii 20 de ani, unul din evenimentele de neuitat ale vieții noastre literare l-a constituit adunarea generală a scriitorilor, Ia care tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuprinzătoare cuvintare. Cuvintele cu valoare programatică rostite atunci, menite să jaloneze în perspectivă sarcinile scriitorimii noastre, îmi sint și acum vii in memorie : „Oame-
HAJDU Gyozo

(Continuare în pag. a IV-a)
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PfflTB INPEMH SARCINILOR DE HM - MASORI HOTARITE, PUTERNICA ANGAJARE MUNCITOREASCA I
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 

- un obiectiv major, pentru înfăptuirea 
căruia trebuie acționat cu toată răspunderea

dolj; Un program amplu și cuprinzător 
pentru a situa județul

pe un loc de frunte în agricultura țării
SUPUNEM ATENȚIEI SPECIALIȘTILOR Șl FORURILOR DE RESORT UNELE DIN PROBLEMELE 

, CU CARE SE CONFRUNTĂ MINERII DIN BAZINUL CARBONIFER MEHEDINȚI (II)

Soluționarea operativă a tuturor problemelor de care depinde realizarea planului la producția de cărbune .reprezintă una din cerințele de stringentă actualitate formulate la recenta ședință a Comitetului Politici. Executiv al C.C. al P.C.R. in acest sens, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se ia măsuri ferme, concrete in fiecare întreprindere pentru buna organizare a muncii și folosirea deplină. Ia indicatorii stabiliți, a capacităților de producție, in așa fel incit să se asigure creșterea mai accentuată a productivității muncii, realizarea in bune condiții a prevederilor de plan.Ținind seama de aceste sarcini de maximă importanță pentru bunul mers al producției, continuăm ancheta efectuată in bazinul carbonifer Mehedinți. După cum arătam in articolul precedent („Scinteia“nr. 13 296), folosirea cu indici superiori a utilajelor și. instalațiilor din dotare reprezintă in momentul de fată una din condițiile hotărâtoare pentru sporirea producției de cărbune și la întreprinderea minieră Mehedinți. Atîta timp cit indicii de utilizare ai combinelor de înaintare sau complexelor de abataj sînt cu mult sub nivelul planificat, se înțelege de la sine că nu pot fi atinse nici ritmurile de extracție prevăzute. Dotarea în continuare a întreprinderii cu noi și noi utilaje — care, după cum am arătat în prima parte a anchetei, nu corespund intru totul condițiilor de zăcămint din această zonă — nu reprezintă o soluție, cu atit mai mult cu cit unele dintre ele nici nu sînt incă puse in funcțiune. De aici cerința ca. în primul rind, să se rezolve problemele tehnice și organizatorice de care depinde utilizarea cu randamente superioare a mijloacelor tehnice existente.
Experimentările sînt utile, 

dar nu pot ține locul soluțiilor definitive

Așa chiar in aceste zile, la

De bună seamă, diferite încercări și experimentări pentru creșterea I indicilor de folosire a utilajelor din dotare s-au făcut și se fac în continuare. Deși întreprinderea dispune de un număr mic de specialiști cu bogată experiență in minerit (clin cele circa 100 cadre cu pregătire superioară, numai cinci au o vechime mai mare in producție), totuși, aportul acestora Ia îmbunătățirea tehnologiilor de lucru și la mai buna folosire a combinelor de înaintare sau complexelor mecanizate este de acum apreciabil.Preocupările specialiștilor șl minerilor cu mai multă experiență s-au îndreptat in principal în direcția adaptării complexelor mecanizateCMA-2 la condițiile concrete ale ză- cămîntului din această zonă, bunăoară, sectorul 1 Husnicioara se încearcă schimbarea grinzii de susținere la un complex mecanizat, în vederea acoperirii tavanului abatajului pe o suprafață mai mare. Pentru a înțelege i . mai exact ce importanță §re,această modificare este suficient să. precizăm că noua grindă — proiectată. și montată cu mari eforturi de specialiștii din întreprindere — este mai lungă cu... 20 de centimetri decîtaceea originală, pe care o înlocuiește. Da. fiecare centimetru in plus ■ contează.în același scop, șeful sectorului I Husnicioara. Dumitru Căprioru, a elaborat o soluție pentru montarea la un complex mecanizat a unei grinzi de susținere glisante, împinsă hidraulic. Scopul urmărit ? Alți cîțiva centimetri cîștigați in lupta cu presiunea straturilor geologice. Eficiența obținută ?— Deocamdată este mai greu de dat un răspuns exact, ne spune inginerul Ghcorghe Șuiei, directorul tehnic al întreprinderii. Toate aceste adaptări se fac pentru a rezolva o serie de probleme cu care ne confruntăm în producție și ele sînt, fără îndoială, eficiente. Soluțiile propuse nu au' fost însă suficient de bine verificate, ci s-au aplicat și se aplică in continuare in mod experimental la o secție-două, la un complex sau altul. Chiar și noul complex pitic CMA-PL, pe care l-am primit de curind, se exploatează tot în mod experimental la mina Zegujani. Apoi, toate adaptările la complexele din 

în secția mecanică de la întreprinderea de mașini grele București se acționează cu înaltă răspundere muncitorească pentru realizarea planuluiFoto : Sandu Cristian
(Urmare din pag. I)întreprindere, să asigure toate condițiile și să controleze in permanență modul; în care se îndeplinesc prevederile planului.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul 'ședinței Comitetului Politic Executiv problemelor privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, precum și înfăptuirii programelor menite să asigure reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și energetice. Este semnificativ in această privință faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca la materiile prime și materialele de bază producția acestora să se programeze săptăminal pe principalele sortimente, pe centrale si unități economice. Această sarcină vizează, in mod deosebit, metalurgia, industria chimică, cea de prelucrare a lemnului., șț celelalte ramuri industriale care asigură o serie de pro
duse și sortimente de bază necesare bunei desfășurări a activității eco- 

dotare se execută in condițiile în care nu dispunem nici măcar de un atelier mecanic echipat corespunzător. Adevărul este că, în cei cițiva ani de cind a început exploatarea cărbunelui în bazinul minier Mehedinți, au apărut multe probleme tehnice care nu au fost încă rezolvate.— Să înțelegem de aici că nu ați fost sprijiniți de forurile de report, de institutele de cercetare de profil ?— Nu, am fost sprijiniți tot timpul. Institutul de cercetări științifice, inginerie tehnologică și proiectări pentru lignit de la Craiova are mereu specialiști in mijlocul nostru. Unele din soluțiile adoptate au fost elaborate împreună.- Dar, repet, măsurile luate se tot experimentează. în aceste condiții este destul de greu să obții ritmic producții mari, iar utilajele să fie folosite cu indici superiori. Consider însă că a sosit timpul ca aceste experimentări să ia forma unor soluții ,,, definitive, care să fie inclusș in pro- ■ '"’gramele de fabricație ale unităților industriale producătoare de ‘Utilaj minier. în această privință trebuie acționat, intr-adevăr, mai operativ și mai eficient.Lă prima vedere, răspunsul directorului tehnic al întreprinderii, deși pune punctul pe „i“, cum se spune, încearcă totuși să împace pe toată, lumea. El exprimă însă și o anumită optică ce pare că și-a făcut ltoc in activitatea unor specialiști, potrivit căreia esențial este să se dea dovadă de bunăvoință, să se încerce rezolvarea problemelor ; cît de repede și cu ce eficiență — aceasta este cu totul altceva. Desigur, problemele cu care se confruntă minerii din bazinul carbonifer Mehedinți nu sînt puține și nici ușor de soluționat. Experimentările sint și ele necesare, dar trebuie înțeles " . 'nesfirșit locul soluțiilor definitive.De patru ani de zile, întreprinderea minieră Mehedinți este o unitate productivă. Și cam tot de atiția ani s-a observat că unele utilaje din \ dotare nu corespund condițiilor de zăcămint din această zonă. Nu punem acum in discuție activitatea, spriji- . nul acordat de forurile de resort, de institutele de specialitate de profil sau de unitățile industriale. în a- ceastă privință se pot formula multe

că nu pot ține la

.nomice. Totodată, așa cum s-a subliniat m cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, guvernul și Comitetul de Stat al Planificării trebuie să urmărească sistematic modul in care se realizează planul la sortimentele stabilite, cerute de necesitățile economiei naționale. Mari'.-răspunderi revin în acest domeniu Ministerului Aprovizionării Tehh'it-o- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, căruia i s-a cerut să urmărească săptăminal cum se realizează sortimentele stabilite și să asigure. pe această bază, aprovizionarea producției cu tot ceea ce este necesar, corespunzător exigentelor impuse de îndeplinirea ritmică, la toți indicatorii, a planului in fiecare ramură industrială și unitate economică.tri ce privește producția de cărbune, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se ia toate măsurile și să se acționeze in modul cel mai concret pentru rezolvarea operativă a tuturor pro

opinii, se pot aduce argumente pro . și contra. Cert este 'că, la ora actuală, - în bazinul carbonifer Mehedinți,'multe probleme tehnice nu sint incă rezolvate. De aici-necesitatea unirii
Asigurarea și mai ales calificarea 

forței de muncă - probleme 
de maximăUtilajele din do,tarea întreprinderii;— indiferent de tipul acestora și de: îmbunătățirile care li se vor. aducej in continuare — nu vor putea fi fo-i loșite insă la întreaga capacitate, cu: randamente sporite, decit în măsura în Care se rezolvă problema asigurării și mai ales a calificării forței de muncă. „Avem un colectiv tînăr, dar care știe să se mobilizeze atunci cînd este mai greu, ne spunea sub- inginerul Ion Vultur, șeful minei Livezile. Cind a fost nevoie, s-a muncit zile in șir- pentru remedierea unei defecțiuni apărute in funcționarea utilajelor sau pentru evacuarea apei din galerii. Conducătorii locurilor de muncă — printre care șefii de brigadă Sabin Căpriorii și Constantin Bădoiu — au fost selecționați ■ și promovați din rîndul minerilor cu experiență, care se bucură de încrederea oamenilor. Totuși, nu dispunem de un număr neri cu experiență respunzătoare11.în linii generale, situația se prezintă asemănător și la Husnicioara sau Zegujani. Selecția și pregătirea profesională a oamenilor a fost, in- . tr-adevăr, greu de făcut. în numai patru ani, numărul oamenilor muncii din întreprindere a crescut de la 340 la peste 2 300. Dar în primul rind nu se pune problema numărului de oameni, ci aceea a nivelului lor , de calificare. întreprinderea nu dispune in prezent de nu număr suficient de mineri cu pregătire pro-

suficient de mi- și calificare co

întărirea ordinii 
este mai multZilnic, în sălile de apel, cînd se face prezența înainte de intrarea in ! b schimb. șefii formațiilor de lucru gint puși in fața Undr situații' cu totul speciale din tauză zecilor de’*. absențe nemotivate. In primele patru luni care au trecut din acest an, numărul absențelor nemotivate a însumat 24 000 ore-om la sectorul 1 al doilea rind. munca în subteran se Husnicioara, 14 000 ore-om la sectorul 2 Husnicioara, 26 000 ore-om la mina Zegujani și 6 000 ore-om la mina Livezile. Am primit multe explicații în legătură cu această situație : bazinul carbonifer este nou, oamenii nu s-au deprins cu o anumită disciplină ș.a.Explicațiile nu ajută insă la nimic fiecare schimb trebuie să îhceapăȘi Evident, nu ne-am referit decît la citeva din problemele de rezolvarea cărora depind folosirea cu indici superiori a mijloacelor tehnice din dotare și sporirea producției de cărbune in bazinul minier Mehedinți. Unele din acestea sint oarecum obiective, inerente oricărui inceput de activitate, altele sint de ordin subiectiv și se referă in principal la necesitatea întăririi ordinii și disciplinei, a ridicării pregătirii profesionale a minerilor. Esențială nu este însă trecerea in revistă a neajunsurilor existente, cu atit mai mult cu cit ele se cunosc in general destul de bine. Important este acum să se ia toate măsurile ce se .Impun pentru ca producția de cărbune din bazinul minier Mehedinți să se situeze la nivelul cerințelor, al posibilităților și baz^i tehnice din dotare. Tocmai de aceea, asupra acestui subiect vom reveni.'

Planul pe acest an - îndeplinit integral!blemelor de care depinde realizarea planului pe acest an la nivelul stabilit. In mod deosebit, s-a indicat să se asigure,! în fiecare întreprindere minieră, o bună organizare a muncii, folosirea' deplină. Ia indicatorii sta-, biiiți, a capacităților de producție, in special .a excavatoarelor, pentru a se recupera rămânerile in urmă și a se realiza producția planificată, in acest ■ scop s-a .stabilit ca. periodic,. săptăminal, să se organizeze ședințe de instruire cu muncitorii care lucrează pel mașinile de excavat cărbune. astfel incit să . se asigure folosirea acestora Ia întreaga capacitate.In cadrul ședinței Comitetului Po-' litic Executiv al C.C. al P.C.R.. problemele exportului s-au situat din nou in centrul atenției conducerii partidului nostru. în acest context, s-a cerut ministerelor, centralelor in

vtuturor forțelor care pot și trebuie să contribuie la perfecționarea bazei tehnice din dotare, la obținerea unor producții cit mai mari de cărbune, in condiții de eficiență superioară.
stringențăfesională corespunzătoare, cărora să li se poată încredința conducerea locurilor de muncă din abataje. La sectorul 1 Husnicioara, de pildă, se va încheia in curind montarea unui complex mecanizat, dar nu se știe cui va putea fi dat in primire.Din calculele făcute rezultă că întreprinderea are nevoie de circa 200 de mineri calificați, de categoria a 5-a. Sigur, problema nu este simplu de rezolvat de la o zi la alta. Dar tocmai pentru soluționarea unor astfel de situații trebuie să intervină forurile de resort. Or, deocamdată, nu a fost creată o bază materială corespunzătoare pentru ridicarea pregătirii profesionale a minerilor. Abia in acest an s-a prevăzut prin plan începerea lucrărilor la un grup școlar minier. Dai- pină cînd se va ridica grupul școlar, iar viitorii elevi vor ajunge mineri destoinici, trebuie găsită o soluție imediată. Există vreo posibilitate ? Credem că da. Chiar in zona Husnicioara, la Livezile și Zegujani, locuiesc mulți mineri care lucrează in bazinul carbonifer al Motrului și fac zilnic naveta. Conducerea întreprinderii nu intenționează — și credem că bine face — să-i atragă pe acești mineri pentru a rămîne să lucreze în zonele unde locuiesc, dereglind în felul a- cesta activitatea în bazinul carbonifer al Motrului. Totuși,, forurile de resort ar trebui să analizeze situația in ansamblul ei și să vadă ce sprijin concret se poate acorda.
și disciplinei 

decît necesarălucrul cu oamenii care sinț prezenți. Consecințele ? în primul rind. in pe- roiada ianuarie-aprilie, indicele de folosire ă.timpului de lucru a fost de numai circa 90 Ia sută. Deci,' ■potrivit calculelor făcute, numai din această cauză nu s-a realizat o producție de circa 13 000 tone lignit. îndesfășoară fără să se asigure toate posturile de lucru planificate. în perioada care a trecut de la începutul anului nu s-au asigurat circa 6 000 de posturi. Iar aceasta reprezintă o altă explicație a randamentului scăzut pe care îl-au utilajele, a defecțiunilor și opririlor accidentale, care apar cu o frecvență destul de mare.
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dustriale și unităților economice să ia toate ’ măsurile ce se impun pentru realizarea ritmică, integrală și la un înalt; nivel calitativ, a producției destinate exportului, pentru îndeplinirea lă. timp și în ;cele mai bune condiții a contractelor încheiate cu partenerii externi, pentru o mai largă cointeresare a întreprinderilor in îndeplinirea și depășirea planului de, livrări Ta export. De asemenea, s-a cerut să' se asigure la fiecare Ioc de muncă;: cunoașterea temeinică și aplicar'ea corectă, a măsurilor stimulative stabilite in acest sens, astfel incit colectivele de oameni ai muncii. îndeplinind si depășind planul la export, să beneficieze, într-o proporție tot mai mare, de sporul de venituri acordat, potrivit prevederilor legale.Indiscutabil, eforturile ce trebuie

Unitățile agricole din județul Dolj dispun de o puternică și modernă bază țehnicor-materială pentru a obține producții la nivelul cerințelor și al posibilităților, al obiectivelor înfăptuirii noii revoluții agrare. Sint numeroase exemplele care arată ce potențial ridicat de producție are pămintul din zona aceasta. în anul trecut. C.A.P. Amărăștii de Sus, a realizat în medie 3 300 kg de floa- rea-soarelui la hectar pe 200 hectare cultivate, obținind un merituos loc doi pe tară la această cultură. De a- seraenea, alte unități cum sînt I.A.S. Băii ești și I.A.S. Sadova, precum și cooperativele agricole Amărăștii de Jos, Poiana Mare. Măceșu, Bîrca, Urzicuța, Afumați, Dăbuleni și altele au obținut producții bune de grîu. orz, porumb, sfeclă de zahăr, legume și struguri.în ultimii ani însă, unitățile agricole din județul Dolj au obținut, pe ansamblu, producții nesatisfăcătoare. Pornindu-se de la această situație, luindu-se in considerație marile, posibilități pe care le are agricultura județului, pe baza indicației secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a procedat Ia o analiză aprofundată, amănunțită și serioasă a neajunsurilor manifestate in activitatea unităților agricole și a. posibilităților reale de care dispun. Din aceasta a rezultat un cuprinzător program de măsuri, menit să ridice agricultura județului la nivelul cerințelor actuale, care să situeze Doljul în rîndul județelor de frunte.De altfel, această idee a fost accentuată în mod deosebit de secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru întreprinse în județul Dolj. „Cunoscînd bine oamenii muncii din Craiova și din județul Dolj — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Craiova — aș dori ca Doljul, Craiova să ocupe un loc cit mai de frunte in întrecerea dintre județe'1. Sînt cuvinte- indemn care mobilizează deopotrivă pe toți oamenii muncii din agricultura județului de a acționa cu toată energia și stăruința in scopul materializării programului aprobat de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității din agricultura județului și obținerea de recolte la nivelul maxim al posibilităților de ca'i-e dispun.Nu este lipsit de interes să menționăm faptul pe care ni l-a subliniat pe larg, in discuția pe care, am avut-o. primul secretar al comitetului județean de partid, și anume că in înfăptuirea programului la care ne vom referi in continuare se pornește de la cerința de a schimba in primul rind mentalitatea unor cadre cu munci de răspundere din diferite sectoare ale agriculturii. Mulți din aceștia socoteau, și unii mai socotesc probabil și acum, că nivelul atins in agricultura județului este, dacă nu foarte bun, cel puțin acceptabil, aducind drept argument faptul că anul trecut s-a obținut cea mai' mare producție de cereale păioase din istoria județului. Pentru cine cunoaște insă realitățile din a- gricultura acestui județ este cit se poate de evident că acesta nu este nici pe departe un „argument11. Că a obține în această zonă foarte bună 3 345 kg degriu la hectar nu este un motiv de laudă de vreme ce în alte județe, cu soluri inferioare, se obțin constant producții superioare celor din Dolj. Iată de ce este bine că se pornește de la combaterea aces-, tor mentalități. Că la un drum nou în agricultura județului trebuie pornit cu mentalități noi. cu atitudini noi. cu o privire critică serioasă a- supra lipsurilor manifestate.Am înțeles, totodată, dih discuția cu primul secretar al comitetului județean de partid că în această acțiune vastă se merge pe' linia firească, normală, de a face din specialiștii din agricultură oameni care să înțeleagă primii care sint cerințele, să-și mobilizeze toate cunoștințele și energiile pentru înfăptuirea programului de măsuri. Procedin- du-se astfel, este sigur că acești oameni harnici și capabili, cum sint lucrătorii din agricultura Doljului, vor dovedi ambiția lor de a obține producții care să-i situeze pe un loc de frunte intre județele țării.Ne vom referi în continuare Ia citeva direcții de acțiune prioritare cuprinse în programul de măsuri.
Un obiectiv central - 
sporirea potențialului 

productiv al pămîntuluiDoljul dispune de o mare varietate de soluri, de la cernoziomul cel mai fertil la nisipuri sau podzol cu aciditate ridicată și puternic tasate. In mod firesc deci, o gamă largă de măsuri se referă .la efectuarea unor ample lucrări specifice pentru creșterea fertilității și a potențialului productiv al tuturor categoriilor de teren. Astfel, pe solurile tasate și greu permeabile, precum și in perimetrele . irigate s-a hotărît ca in acest an să se facă ■ scarificarea și. alinarea adincă a solului, pe 150 000 hectare, urmind ca, începind din

ftsă se depună în luna iunie și în lunile următoare pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului la producția fizică și export trebuie însoțite în fiecare 'întreprindere de acțiuni stăruitoare pentru obținerea de rezultate cit mai bune in sporirea productivității muncii, folosirea capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale și energetice. pentru creșterea mai susținută a eficienței economice — probleme de importanță cardinală în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale, ce se situează permanent în centrul preocupărilor partidului nostru, ale secretarului său general. Pornind de Ia însemnătatea deosebită pe care o are reducerea consumurilor de metal, cărbu

anul 1986. această' lucrare să se realizeze anual pe ci.tiî 120 000 hectare. La fel de importantă, este .și extinderea lucrărilor pentru corectarea acidității solului. : Dacă pină anul trecut asemenea acțiuni se realizau pe • suprafețe mici, aplicarea amendamentelor calcaroase se va desfășura pe baza unui program ferm, pe 56 000 hectare in acest an și pe cite 40 000 hectare anual, in cincinalul 1986—1990. Se urmărește ca revenirea cu amendamente pe a- ceeași suprafață să nu se facă la un interval mai mare de patru ani. La toate acestea trebuie adăugată preocuparea pentru transportul și îm- prăștierea pe cimp, îndeosebi pe te-1 renurile unde s-au însămînțat culturile intensive, a întregii rezerve de îngrășăminte organice existențe în fermele zootehnice. Numai pentru producția acestui an au fost administrate peste 1,3 milioane tone de gunoi, această acțiune urmind să continue cu forțe sporite după recoltarea cerealelor păioase și. apoi, în toamnă. înainte de executarea arăturilor adinei.
Sistemele de irigații - 

folosite eficient, 
la întreaga capacitateAnaliza modului in care au fost exploatate sistemele de irigații a scos la iveală că atit anul trecut, cit și in anii anteriori s-au manifestat serioase neajunsuri. Din cauze multiple, printre care lipsa energiei și a echipamentelor de udare, reasigurarea forței de muncă și organizarea defectuoasă a activității, apa nu a fost folosită rațional, pe întinse suprafețe culturile neprimind apa la timp și in cantitățile necesare. în mod deosebit a reieșit faptul că in anul trecut multe unități agricole nu au irigat terenurile amenajate prin brazde, întrucât suprafețele respective nu au fost dimensionate și nivelate corespunzător.Pentru înlăturarea acestei stări de lucruri necorespunzătoare, încă din toamna anului trecut s-a acționat pentru recuperarea și punerea in stare de funcționare a tuturor amenajărilor de irigații, astfel: incit a- cestea să poată fi utilizate din plin în orice moment. Totodată, au fost luate măsuri pentru procurarea e- chipamentelor dâ udare la nivelul prevăzut in studiile tehnice de exploatare a sistemelor. în acest context. crearea condițiilor pentru-ex-.; tinderea suprafețelor irigate prin- ’brazde constituie o preocupare aparte. Prin executarea unor lucrări specifice, cum sint nivelarea terenului, organizarea și dimensionarea corespunzătoare a solelor și parcelelor, preluarea apei direct din canale prin diferite metode, în acest an se vor crea condiții pentru irigarea culturilor prin brazde pe 40 000 hectare, urmind ca in anul viitor a- ceastă suprafață să crească la 60 000 hectare.
Pentru recolte mari, 

numai semințe 
de bună calitate !Din- ansamblul măsurilor întreprinse pentru creșterea producției agricole vegetale, in mod deosebit rețin atenția cele privind asigurarea cu forțe proprii. începind din anul viitor, a întregului necesar de semințe numai din categorii biologice superioare. Pentru aceasta s-a creat o bază de. producere a semințelor de calitate în structura de soiuri și hibrizi raionali in această zonă. Producerea de semințe de porumb, floa- rea-soarelui și sfeclă de zahăr a fost concentrată în 23 de unități specia-, lizate, față de 45 cite erau în anul trecut. Important este și faptul că pentru porumb și floarea-soarelui au fost asigurate formele parentale in structura de hibrizi raionați pentru această' zonă. astfel îneît începind cu anul acesta se va produce in județ întregul necesar de sămințâ la aceste culturi.In mod asemănător a fost soluționată și problema producerii de semințe din categorii biologice superioare pentru cereale păioase. In toamna trecută au fost semănate 125 hectare cu grîu din categoria su- perelită și 14 200 hectare din categoria elită. Aceasta va permite ca, pentru producția anului viitor și în continuare. întreaga suprafață cu grîu să fie semănată numai cu semințe din categoria elită și înmulțirea întii.
Furaje mai multe, 
de bună calitate 

pentru creșterea producției 
zootehniceCeea ce se cuvine subliniat este faptul, că s-a înțeles temeinic faptul că. pentru redresarea activității din zootehnia județului, prima problemă ce se cere rezolvată este crearea unei baze puternice pentru producerea de furaje in cantități îndestulătoare și, mai ales, de bună calitate. Acestui țel îi sint subordo

ne, energie, lemn și alte prbduse. la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se raporteze lunar de către fiecare minister, centrală industrială și unitate economică ce soluții tehnologice de diminuare a consumurilor. au fost introduse în producție și cu ce efecte economice. în această privință. s-a indicat să fie intensificată și riguros controlată activitatea de elaborare de noi tehnologii pentru reducerea consumurilor. Totodată,' ministerele, centralele industriale și întreprinderile au obligația să analizeze concret, Ia fiecare loc de muncă, ce posibilități sint pentru reducerea consumurilor și să ia măsuri, hotărîte pentru a le valorifica operativ în producție. Cu deosebire se impune să se acționeze în acest sens în ceea ce privește metalele feroase și neferoase, feroaliajele, energia, produsele chimice, lemnul și alta materii prime de bază ale economiei naționala' 

nate o serie de măsuri cu caracter imediat și de perspectivă. In primul rind s-a. acționat în direcția îmbunătățirii structurii plantelor de nutreț cultivate in ogor propriu, prin mărirea ponderii' sau introducerea . unor culturi .noi, recunoscute pentru conținutul de proteină și valoarea lor energetică ridicate. In această primăvară au l'ost semănate 10 000 hectare cu lucerna, mărindu-se astfel ponderea leguminoaselor cultivate de la 32 la sută in anul trecut la 60 la sută. Pentru menținerea acestei’ ponderi ridicate . a leguminoaselor se vor produce anual. 300 tone sămință de lucerna în vederea defrișării lucemierelor vechi și înființării altora noi.In scopul asigurării necesarului de nutrețuri suculente, toate unitățile agricole au cultivat cu dovleci — în sistem intercalat în lanurile cu porumb și în plantațiile vitipomicole, cite 50, 100 sau mai multe hectare, in funcție de efectivele pe care le dețin. Printr-o serie de alte măsuri, care, au în vedere creșterea producției de masă verde la hectar, sporirea randamentului celor 46 400 hectare de pajiști naturale, înființarea de pășuni cultivate. în total pe 6 000 hectare. în preajma fermelor zootehnice. si organizarea de ferme specializate in producerea furajelor in unitățile cu- efective mari de bovine și ovine, se urmărește.să se realizeze cel puțin 10 000 de unități nutritive la hectar pe . terenurile irigate și 6 000 unități nutritive pe cele neirigate. Deosebit de importante sînt și măsurile referitoare la introducerea în toate unitățile agricole a tehnologiilor pentru înnobilarea furajelor grosiere, pentru creșterea valorii lor nutritive, prin amonizarea paielor, drojduirea cioCălăilor, folosirea corzilor de viță măcinate, a celofuraju- lui și a Suplimentelor pe bază de uree.
Eficiența economică 

ridicată — la baza 
întregii activitățiCaracteristica esențială a programului la care ne referim este preocuparea pentru a asigura tuturor unităților condiții în scopul desfășurării unei activități rentabile, realizării și chiar depășirii beneficiilor planificate. Cum secretul obținerii unei eficiente economice ridicate constă. în primul rind. in realizarea unor-producții ■ cit maî mari, ince- pind din acest.ân, pe baza unei gin- ,diri economice aprofundate și a organizării temeinice a- producției și a muncii, s-au creat realmente condiții pentru obținerea de recolte mari. încă din faza de întocmire a planurilor. de producție ' s-a urmărit stabilirea acelei structuri de culturi care dau rezultatele cele mai bune . în condițiile pedoclimatice specifice fiecărei unități. Bunăoară, floarea- soarelui a fost repartizată efectiv numai în. unitățile. care au condiții să obțină producții mari. La fel, soia și sfeclă de zahăr au fost amplasate numai in terenuri irigate. Adică, s-a renunțat Ia concepția de repartizare: în teritoriu a culturilor* potrivit căreia fiecare unitate trebuie să aibă cite ceva din toate culturile. Anul 1985 constituie doar un inceput în această acțiune. Cadre cu munci de răspundere din agricultura județului ne-au subliniat că. pentru perfecționarea în;. continuare a repartizării culturilor, in teritoriu după criterii' științifice, este nevoie de un sprijin mai eficient din partea ministerului de resort. în acest scop, se impune o schimbare a ponderii pe care o dețin unele culturi pe ansamblul județului, în sensul creșterii suprafețelor cu cereale .păioase, leguminoase pentru boabe si floarea- soarelui și reducerii corespunzătoare a celor ocupate cu răpită și. mai ales, cu legume. Este o problemă care trebuie analizată și rezolvată de către factorii de resort-încă de acum cînd' se face fundamentarea planului pentru cincinalul viitor. în concordanță cu cerința înfăptuirii programului de măsuri, aprobat de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității din agricultura județului Dolj.

+Chiar și sumară, prezentarea acestor direcții principale de acțiune permite formarea unei imagini la dimensiuni reale despre amploarea și complexitatea programului de măsuri stabilite pentru îmbunătățirea activității din agricultura județului Dolj. Desigur, dincolo de valoarea în sine a acestor măsuri, elementul hotăritor, subliniat pe larg de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe întregul parcurs al recentei vizite de lucru în unități agricole din județul Dolj, îl reprezintă oamenii, munca lor, afirmarea competenței cadrelor de conducere, a probității profesionale a specialiștilor, .participarea efectivă la materializarea acestui program a întregii forțe apte de muncă de la sate.
Aurel PAPADIUC 
Nicolae BĂBĂLĂU corespondentul „Scînteii"

Este cit se poate de evident că sarcinile pe care le are de înfăptuit, în luna iunie și in perioada următoare, fiecare colectiv de oameni, ai muncii vizează progresul mai accelerat al : economiei naționale, creșterea continuă a venitului național — baza sigură și trainică a dezvoltării generale a patriei și ridicării, bunăstării întregului popor. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid sînt chemate să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică pentru ca in toate unitățile economice să se acționeze hotărî t, intr-un spirit de înaltă responsabilitate revoluționară, in vederea îndeplinirii exemplare, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a planului, astfel îneît, în întimpinarea aniversării a două decenii de la Congresul al. IX-Iea al partidului, rezultatele ■ obținute în producție să se situeze pretutindeni la nivelul maxim al posibilităților, al cerințelor dezvoltării economiei naționale.
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' ^jL96Ș/ BQUĂ DECEMII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI "
” ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE .

CANALUL DUNĂRE
-MAREA NEAGRA
ÎN ANUL ÎNTÎI AL EXISTENTEI SALE

9

Și, în clipa aceea, apele

Dunării au început

să se îngemăneze

cu apele mării...

Două turnuri, de beton si sticlă, identice, situate la o distantă de 64 de kilometri. Unul lingă țărmul mării, la Agigea, celălalt lingă Dunăre, la Cernavodă. Două faruri' care călăuzesc navigația pe Canalul Dunăre—Marea Neagră; nu prin lunga bătaie a unor fascicule luminoase. ci printr-o lumină aparte, lăuntrică, mai puternică -Si măi precisă, a inteligentei umane si electronice. Turnurile ecluzelor. pe care le-am văzut inăltindu-se treptat o dată cu partea de final a simfonicei construcții, concentrează si încoronează tehnica modernă ce dă viată magistralei albastre. Nici acum, la un an de la inaugurare. cînd orizonturile s-au limpezit, cînd peste amintirea trepidantului șantier se suprapun calmele imagini ale navigației de toate zilele. încă nu-mi vine să cred că pot traversa ecluza si pot urca în turnul de la Agigea fără să mă strecor printre macarale si cofraie. fără ,să mă rătăcesc într-o pădure de fier-beton; ■ fără.să, rpâ cațăr, pe șovăielnice trepte, improvizate. Un lift ca toate lifturile . din imobilele moderne, cu cinci niveluri, mă depune după cîteva secunde în pragul încăperii operatorilor. Interiorul sugerează uzinele viitorului. Automatizare, silențiozita- te. ergonomie— de la detaliul de mobilier la armonia culorilor.Chiar în acest moment are loc o ecluzare. Prin geamurile mari de sticlă fumurie (pentru a proteja „nacela" operatorilor de arzătorul soare dobrogean) se zărește pătrunzind dinspre ' canal și trecind prin porțile larg deschise ale ecluzei un convoi de sase barje propulsat de impin- gătorul ..Craiova". Adine cufundate în apele ca o- glinda. vasele poartă către mare, spre viitorul port Constanta Sud. o importantă cantitate de materiale de construcție si laminate de export de la Combinatul siderurgic Galati. Doar încărcătura acestui singur convoi, unul din frecventele care trec prin canal, ar fi necesitat cîteva trenuri ' cu zeci sau chiar sute de vagoane. Se vede cu ochiul liber cum drumul de apă scurtează distantele si economisește substantial combustibilii. Operatorii se consultă telefonic cu dispeceratul de navigație. Apasă pe butoane. Comunică prin static dispoziții scurte, precise către diversele compartimente mecanice, energetice și hidraulice ce funcționează nevăzute, dar omniprezente. în pîntecul de transatlantic al ecluzei. Dialog laconic ca pe o navă — intre timonerie si sala mașinilor. Uriașele porți plane se închid și convoiul se află acum închis în camera de ecluzare. de citeva ori mai întinsă si mai a- dincă decit' o piscină olimpică. Imperceptibil, apele (aici ape dulci de Dunăre) incep să scadă pentru a ajunge la nivelul mării care foșnește mătăsos. în așteptare parcă, îndărătul porților buscate.— Totul decurge atît de lin si pare atit de firesc... Totuși, din cite spune toată lumea, este o operație complicată si de mare răspundere. Nu aveți emoții?— Emoții, de ce? suride
De veghe la pupitrul de

comandă al navigației

Un etaj mai sus. la dispeceratul de navigație. Intrind pe ușă. surprind dialogul prin ra- dio-telefon cu pilotul de pe „Craiova". între timp, eclu- zarea s-a terminat in circa patruzeci de minute, pilotul cere pentru convoi, și i ■ se dă, neîntirziat, semnal verde către punctul terminus ; bazinul fluvio-mari- tim din Constanța Sud. De nicăieri ca de aici de sus, din încăperea dispeceratu

sub mustata-i tutunie inginerul Valerian Bălan, șeful ecluzei. In anul care a trecut de la deschiderea navigației pe canal am o- perat peste o mie de eclu- zări. Mai înainte, alte zeci și sute in timpul probelor Si al pregătirii oamenilor. Totul funcționează ceas — cinste proiectantilor. constructorilor-și montorilor! La fel industriei românești, zecilor de uzine de pe tot cuprinsul tării care ne-au înzestrat cu tot ce i-a fost necesar acestei construcții unice, de la uriașele porii cintărind sute de tone pînă la minusculele elemente de automatizare. Nouă ne revine să folosim si să gospodărim cit mai eficient si mai... fără emoții prețioasa zestre. Este cuvîntul de ordine izvorît din conștiința patriotică a întregului nostru colectiv, din asumarea înaltei răspunderi încre2 dințate de partid.— Ce calități li se cer lucrătorilor de la ecluză?. — Aceleași ca în orice loc de muncă unde fiecare decizie și fiecare .manevră prezintă o maximă însemnătate pentru ansamblul bunei funcționări. Sîntem aici operatori si mecanici, electronisti. hidrotehriiști și navaliști, oameni de cele mai diferite profesii, dar ne înțelegem cu toții în ■aceeași limbă a răspunderii muncitorești. Operăm, clipă de clipă, cu valori de ordinul a multe milioane. Deci maximă seriozitate, atenție si disciplină.— Vorbeați de emoții— — intervine de fată la discuție. inginerul Mirel Stan- ciu. fostul șef de ecluză, care în prezent răspunde de activitatea de montai e- chipamente pentru canalul in construcție Poarta Albă —Midia—Năvodari. Venise, ca și în alte dăți, la foștii săi colegi, să urmărească comportarea echipamentelor.— Emoții au fost, si încă mari — își amintește el. Eram aici, la post, in ziua de 26 mai 1984 cind s-a inaugurat canalul. După ce au străbătut magistrala albastră de la Cernavodă Ia Agigea. in ovațiile si u- ralele miilor de constructori desfășurati pe ambele maluri, tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceaușescu au urcat in turnul ecluzei. Simțeam cu toții că trăim un moment care intră în istorie. După ce a cercetat cu a- tentie aparatura si s-a interesat amănunțit despre munca noastră, secretarul general al partidului a fost invitat să dea comanda, printr-o apăsare de buton, pentru efectuarea operațiunilor tehnice de ieșire a primului convoi în mare. Eram copleșiți de emoție și. deși cunoșteam la perfecție ce aveam de făcut in continuare, repetam mereu în gind cele citeva manevre tehnice. Iată, acesta este butonul verde pe care a apăsat președintele tării... Țin minte cu exactitate, era 12 și 45 de minute cînd s-a declanșat deschiderea masivelor porii. Totul s-a desfășurat la perfecție si. în clipa aceea, apele Dunării au început să se îngemăneze cu apele mării... Era împlinirea unui străvechi vis românesc, care, ca atitea înalte năzuinti. a putut deveni realitate doar în glorioasa epocă de edificări care poartă numele ctitorului ei., 

lui, prevăzută și ea cu aceleași geamuri largi de uriaș acvariu, nu se vede mai departe și mai clar maiestuoasa construcție. înspre vest, canalul traversat de podul monopilon de la Agigea. biiuterie de artă inginerească. si pierzindu-se undeva în depărtare, după primul mare cot. înspre est. picturala confluentă dintre magistrala albastră si marea cea verde zisă Neagră, precum si abia 

ghicitele contururi ale digurilor si danelor din cel mai mare, in devenire, port al țării.— Aveți un loc de muncă la înălțime... — le întind o nadă de discuție celor doi dispeceri, bătrîni lupi de mare și tineri... lupi de canal, Horia Tecu- ceanu și loan Lucuța.— Ne străduim să-l păstrăm la înălțime. La înălțimea importantei sale pentru economia națională si pentru istorie — accentuează Tecuceanu.— Cum pentru istorie?— în ziua inaugurării canalului mă aflam de serviciu. Si am avut prilejul să urmăresc de-aici. din a- cest cel mai înalt punct, grandioasa adunare populară de la Agigea. Mulțimea de oameni tălăzuia ca o mare, aclamindu-l pe iubitul nostru conducător, ctitorul celei mai cutezătoare construcții din istoria României. N-am să uit niciodată cuvintele vizionare rostite atunci de tovarășul Ceaușescu. Spunea că peste secole si milenii această magistrală va ră- mîne permanent ca o mărturie vie a forței si capacității creatoare a poporului român, a societății noastre socialiste, a generației noastre care a creat o nouă cale de apă ce va dăinui cit timp va dăinui planeta. Ascultîndu-1. ne-am înțeles mai profund răspunderile. Nu numai de profesioniști, ci si de purtători ai unui mesaj către generațiile de după noi.— Ca toți dispecerii de navigație, sînteti de formație marinar, ofițer de marină. Am auzit că ați fost si comandant de navă. Desigur că ați văzut o bună bucată de lume.— Oho. își amintește cu plăcere Tecuceanu. Am navigat pe toate oceanele lumii. am cunoscut 50 de țări și am ancorat în 100 de porturi.— Dar canale de navigație aii mai văzut?— Multe, le-am si traversat. Suez. Kiel. Corint...— Eu am trecut si prin Panama — adaugă colegul Lucuța.— Spuneți-mi atunci — mă adresez amindurora — cum e al nostru fată de ele?— Să știți că nu e cu nimic mai prejos...

Moment din timpul navigației pe magistrala albastră: se pregătește trecerea prin ecluza 
de la Agigea

— în ce sens? Unele sint mai mari.— Unele da, însă traversează locuri mai ușoare, mai joase, zone nisipoase, mult mai lesne de săpat. Noi am avut de ferăs- truit un veritabil canion. imaginea de ansamblu e mult mai impresionantă. Străinii care au navigat de-a lungul canalului nostru o confirmă. Cind văd ce s-a construit aici, mulți zic : jos pălăria ! Asta pe partea de construcții. Dar intră in calcul și dotarea extrem de modernă.— Chiar, cum e dotarea ?— Priviți aici în jur. Dispunem de numeroase mijloace audiovizuale, de la legătura prin radio-tele- fon cu piloții de pe nave la semnalizări statice și dinamice, chiar și televiziune în circuit închis pentru a supraveghea, în unele zone, mersul navelor pe canal. Iar acum se lucrează la completarea acestui complex sistem menit să asigure o deplină siguranță a navigației. Fiecare navă va avea un cod al ei, care, pe măsura înaintării, va fi transmis automat unor ba- lize-senzori plasate de-a
Răspunderile

vîrstei romantice

La corpul de pilotaj aflat în sediul A.C.D.M.N. (Administrația Canalului Dunăre — Marea Neagră) din preajma ecluzei, clădire albă, de o arhitectură marină, avind-; ceva de pachebot, domnește o altă atmosferă, mai tensionată. Cel puțin așa îmi pare pe parcursul discuției cu singurii doi piloți pe care i-am putut găsi, alții fiind plecați in cursă. (,,Ca pe toți marinarii, nu-i afli decit pe apă sau acasă", îmi spusese cineva). Simt că băieții sint „pe arcuri". Nerăbdarea vîrstei ? Gălățeanul Petru Șteflea (brunet, cu o barbă bogată ca de vechi lup de mare)' are 27 de ani. Ialomițeanul Atanasie Te- odorescu (blond, ochi albaștri, mustăcioară spic de grîu) are 28 de ani. Stau mereu- cu ochii pe ceas, cu 

lungul întregului canal. Toate informațiile vor ajunge la centrul de calcul și, aproape instantaneu, pe display-urile noastre, ale dispecerilor de navigație. Cum să vă spun ?... Asta nu mai e navigație, e informatică. E secolul XXI.— De unde sinteți de fel și cum ați ajuns aici, în pragul secolului XXI ?Tecuceanu : Sint din Giulgiu. Pe mine m-a tras Dunărea la mare.Lucuța : Eu mi-s din Sighetu Marmației. N-am văzut în copilărie vapoare, precum colegul, decit plutele de pe Iza și Mara. Si totuși am simțit și eu chemarea marinei.Ambii : Cu vreo doi ani înainte de darea in exploatare a magistralei albastre am fost selecționați pentru un curs special de navigație pe Canalul Dunăre — Marea Neagră. Și iată-ne de-atunci aici. Dar adesea, mai ales noaptea, cind auzim vuietul mării, ne simțim la acest pupitru plin de semnale ca la timona navelor pe care le comandam pină nu de mult. Și, prin reflex marinăresc, ne pomenim scrutînd constelațiile de pe boltă...

urechile ciulite la comunicările ce sosesc în răstimpuri prin difuzor de la dispeceratul de navigație pe care îl părăsisem de curînd. Discutăm și simt că așteaptă, din clipă în clipă, să-și., audă, numele răsunind in difuzor, să fie chemați. Este specificul, este rațiunea profesiunii lor. De a fi chemați. Cînd ? Poate peste un minut, poate peste un ceas. Dar să fie gata oricînd, să nu arunce ancora în limanul de liniște. De-aici așteptarea. Tensiunea. De-aici tensiunea așteptării.Cine este el, pilotul ? Un personaj de prim-plan. Fără el nici un vas, românesc sau străin, nu intră sau nu iese de pe magistrala de navigație dintre Dunăre și mare. El e primul om care urcă, în calitate de reprezentant al

26 MAI 1984. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, inaugurează Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, realizare epocală a poporului român, grandioasă construcție din perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea cri partidului. întreaga activitate de concepție și realizare a noii căi navigabile - 
împlinirea unui vis secular — poartă însemnele de marcă ale ideilor, orientărilor și indicațiilor secretarului general 

al partidului

Administrației Canalului, pe puntea oricărui vas sau convoi de vase ce solicită dreptul de a naviga de la Constanța Sud la Cernavodă ori invers. El e cu actele, el e cu taxele, el e cu o carte groasă sub braț, dar mai ales in cap. in limbile română și engleză, intitulată „Regulile de navigație pe Canalul Dunăre — Marea Neagră". Pină aici poate n-ar fi mare lucru, o treabă de funcționar cu sau fără mînecuțe. Dar el, ochiul treaz și omniprezent al navigației, este, mai întîi de toate, ofițer de marină. EI, care îl asistă și îl pilotează pe orice comandant de navă, trebuie să cunoască la fel de bine arta navigației și ceva în plus : secretele navigației pe canal. N-am putut și nici nu mi-am propus să-i fur secretele (oricum e mult mai complicată și mult mai severă decit circulația auto, fie și pentru simplul motiv că pe șosele nu ai nevoie și . nu ești obligat să apelezi la serviciile unui pilot). în schimb, am aflat de la interlocutorii mei, cuprinși de febra așteptării, o noutate intervenită pe canal în răstimpul care a trecut de la inaugurare : se poate naviga acum cu o viteză sporită, de pînă la 12 km pe oră, ceea ce scurtează durata de traversare dintre Dunăre și mare de la circa 8—9 ore la numai 5 ore.Așa e activitatea de pilot în cadrele regulamentelor. Promptă și tensionată, riguroasă și disciplinată. în orice condiții, pe vint, pe ploaie, pe ceață. Iarnă- vară, zi-noapte. Ochiul _ău n-are voie, să ațipească, mintea sa n-are voie să moțăie, voința sa n-are voie să șovăie. Dar cum e viața pilotului dincolo de reglementări, ce indică busola sa interioară ? E min- dru : „Cîteodată. cînd mi-e mai greu, îmi zic : «Măi băiatule, Ia canalul ăsta au muncit zeci de mii de oameni din toată România, care cînd le era și lor mai greu se îmbărbătau la gin- dul că ei, copiii și nepoții lor vor trece cindva cu vaporul pe-aici. Și iată, tu ești unul dintre puținii care au șansa să conducă navele visate de ei».“ (Șteflea). E sentimental : „Navigăm, în unele porțiuni. în apropiere de calea ferată — mecanicii de locomotivă ne salută cu două semnale, călătorii ne fac semn cu batistele. Te simți bine, te simți cineva" (Te- odorescu). E caustic : „îmi zice un comandant de navă de prin baltă : «Eu nu vreau să mă pilotezi, că ai barbă. Mie omul cu barbă îmi aduce ghinion». Păi, tăticule, dacă ești superstițios stai cu babele pe uscat, nu te viri printreO cronică tfe aur 
care se va scrie secole 

de aici înainte

Se spune că, fiind o dată întrebat ce semnifică inițialele A.C.D.M.N.. unul din cei ce lucrează aici ar fi dat următorul răspuns : „Asigurăm Calitate și Disciplină în Munca de Navigație". Nu se știe cine, nu se știe cînd a spus-o. folclorul navigatorilor, dar vorba a plăcut și a prins. Devenind o deviză-îndemn. A.C.D.M.N. răspunde, in primul rind. de navigație. Potrivit insă funcțiunilor complexe ale Canalului Dunăre-Marea Neagră, administrația (cuvint oarecum limitativ) mai are in grijă și alimentarea vastului sistem de irigații dobrogean — valorificînd rețeaua de ape din sol — și gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor destinate localităților rive- 

bărbații de pe apă" (Șteflea). . E statornic : „Am primit apartament in blocurile astea noi de la Agigea. îmi pun acum faianță și îmi aduc aici familia. Mie nu-mi place să mă vinitur de colo-colo. E de muncit și de trăit aici o viață-ntreagă" (Teodores- cu). E nostalgic : „Poate că pină'la urma o să ancorez și eu definitiv aici ; curind o să 'fie și canalul Poarta Albă—Midia. Dar, spun drept, mă apucă uneori un dor dc mare de simt că amețesc. Cine a apucat să iubească • marea, n-o mai uită niciodată". (Șteflea). Cum e deci pilotul ? Nu altfel, am impresia, decît toți tinerii'acestei înzestrate generații : un amestec
O Canalul Dunăre — Marea Neagră, 

ctitorie de amploare a „Epocii Ceaușescu", 
realizare fără precedent în istoria țării, 
grandios monument de artă inginerească, 
proiectat și executat cu forțe proprii, con
stituie o vie mărturie a talentului și hărni
ciei poporului român, a vocației sale paș
nice.

© Noua și moderna cale de navigație, în 
lungime de 64,2 kilometri, traversată în 
principalele sale puncte de monumentale 
poduri, este alcătuită din două ecluze, la 
Agigea și Cernavodă, și înmănunchează 
trei porturi fluviale - Cernavodă, Medgidia, 
Basarabi — precum și marele port maritim 
Constanța Sud.

® Măsura impresionantului efort depus 
pentru edificarea uriașei lucrări o sugerează 
cîteva date ale construcției : s-au excavat 
circa 300 milioane metri cubi de pămînt și 
rocă, s-au turnat 3,6 milioane metri cubi 
betoane, s-au montat peste 20 000 tone 
echipamente.

• La realizarea magistralei albastre au 
lucrat cu elan muncitoresc și dăruire patrio
tică, timp de 8 ani, zeci de mii de munci- 

c®nsfructor>> de tehnicieni și ingineri, 
militari ai forțelor noastre armate, tineri 
brigadieri din întreaga țară.

inefabil de luciditate și romantism.Vorbind, timpul trece, băieții parcă uită să mai stea cu ochii pe ceas. Deodată ipsă, unul din ei își aude numele în difuzor si indicația dispecerului de navigație : „Un convoi de barje in direcția Cernavodă. Urgent...".Tensiunea așteptării a luat sfirșit. Pină cînd ? Pînă la o viitoare așteptare.

rane. în moderna clădire din apropierea mării se află antenele unor activități diverse, multiple, pasionante. Fiecare dintre ele meritind, in prezent sau in perspectivă apropiată, tot atitea file separate : dispeceratul central de navigație. dispeceratul de gospodărire a apelor, secția de telecomunicații, telecomandă și semnalizare, oficiul de calcul înzestrat cu computere românești, căpitănia portului Constanța Sud. a- genții ale companiilor internaționale de navigație ș.a. Sub inițialele de mai sus navighează de-a lungul canalului și o mică, dar harnică flotă tehnică. Impresie generală de uzină non-stop. 24 de ore din 24.întilnire cu directorul A.C.D.M.N., Nicolae Zeicu. Cunoștință mai veche de 

pe vremea aspră a excava- țiilor și betonărilor. cind. in fruntea unui grup de specialiști și tehnicieni, numiți generic „beneficiarul" — prezenți lingă constructori cu aportul, dar și cu exigența lor — pregătea ora navigației. Dobrogean, om al' fluviului și al mării, hidrotehnician prin formație. navigator prin adopțiune. Ne întîlnim in holul sediului ca să-mi arate expoziția organizată aici, un fel de prefață sau postfață Ia călătoria oaspeților de marcă pe magistrala albastră. Panouri cu fotografii înfățișind numeroasele vizite de lucru. în toate etapele de construcție, ale secretarului general al partidului. Instantanee de 

muncă din epopeea eroică a edificărilor. Schite de ansamblu, schițe ale celor două ecluze.— Canalul Dunăre Marea Neagră a fost vizitat pină acum de șefi de state și de guverne, oameni politici și oameni de afaceri, specialiști și reprezentanți ai presei din toată lumea. Oaspeții se arată foarte impresionați de această cea mai mare construcție din istoria țării — subliniază directorul — pe care un ziar din străinătate a .denumit-o sugestiv „construcția secolului". îi impresionează. de asemenea, după cum o arată nenumărate mărturii publicate pină acum, capacitatea poporului nostru de a realiza o lucrare de asemenea proporții, contribuția directă. inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la făurirea ei.— S-a împlinit anul de la deschiderea navigației pe canal. Ce a însemnat acest an I ?— Citeva cifre sintetice ' pot fi concludente. Au trecut prin canal peste 4 500 de nave, românești și străine. din trei continente. Au fost tranzitate aproape 6.5 milioane tone. Sezonul turistic ne-a adus 16 500 de pasageri români și străini. Dar. m-aș grăbi să adaug, posibilitățile de trafic oferite de magistrala albastră sint cu mult mai mari. Sîntem pregătiți și hotăriți să le folosim la un nivel superior, pe măsura importantei acestei artere de navigație, corespunzător înzestrării sale. A fost un an de „rodaj", ca să-i spun așa. un an scurtat de condițiile neobișnuite ale acestei ierni, cînd navigația pe 

canal a fost întreruptă timp de 70 de zile. Merită subliniat insă faptul că atit calea navigabilă, cit și ecluzele au trecut cu brio prin această incercare, deși in unele porțiuni s-a depus gheață de un metru.— Care sint impresiile navigatorilor străini ?— Bănuiam că o să-mi puneți această întrebare si am păstrat citeva spicuiri. Iată, bunăoară, declarația reprezentantului companiei vest-germane de navigație fluvială „Bayerischer Lloyd" : „Canalul Dunăre- Marea Neagră oferă mari avantaje firmelor comerciale interesate in comerțul de mărfuri între centrul- Europei și bazinul Mării Negre și al Mediteranei. Drumul este mai scurt cu 400 km, transbordarea mărfurilor în portul Constanța se face operativ, ecluzarea navelor nu ridică probleme tehnice pentru specialiștii români. Ne-am convins cu această ocazie că se poate coopera foarte bine cu organele românești de transport fluvial și maritim, pe bază de înțelegere și avantaj reciproc. Utilizarea canalului — drept cea mai scurtă cale spre mare — se dovedește a fi cea mai eficientă soluție comercială. Tocmai de aceea dorim să deschidem o reprezentantă în portul Constanta Sud, avind in vedere amplificarea traficului nostru de mărfuri pe canal". Sau, iată ce spunea trecind pe la noi comandantul cargoului „Alba Regia" sub pavilion panamez : „Navigația pe Canalul Dunăre —Marea Neagră, magnifică construcție a poporului român. este mult mai bună și mai ușoară decit cea pe drumul «clasic» pe la Su- lina. în primul rind se economisește o zi și. jumătate de voiaj. Apoi este vorba, firește, de economiile de combustibil. Navigația prin canal se face in deplină siguranță, iar organizarea serviciilor la ecluze, pilotaj și, în general, pe întreg traseul canalului este foarte bună, rivalizind, spre exemplu, cu cea de pe canalul Kiel (R.F.G.). Compania pentru care navigăm este interesată să utilizeze in perioada următoare canalul. Țin să transmit sincere felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea a- cestui splendid canal, atit de util pentru navigația pe întreaga Dunăre".Asemenea mărturii — observă interlocutorul — dovedesc că tot mai mulți parteneri de peste hotare incep să înțeleagă însemnătatea acestei avantajoase artere de navigație, pe care președintele tării noastre a caracterizat-o drept „o nouă arteră a colaborării și prieteniei intre popoare". Este o importantă investiție pentru prezent, dar și mai importanța pentru viitor. Să ne gindim la perspectiva cind. după terminarea lucrărilor pe Rhin- Main—Dunăre, se va putea străbate toată Europa pe drum de ape. de la nord- vest (Rotterdam) pină la sud-est (Constanta Sud). Drum mai scurt, mai drept, mai economicos, evitin- du-se un ocol de mii și mii de kilometri in jurul continentului.— S-a vorbit și s-a scris mult despre canal. Ați putea prezenta cititorilor „Scinteii" un aspect inedit ?— Da. un gind pe care Lam înregistrat cu emoție, cu mindrie de român. Spunea conducătorul delegației parlamentare dintr-o tară din America Latină, evocind ginta noastră comună : Am cunoscut și am admirat construcțiile romane. Acum, aici, începem să • cunoaștem și să admirăm construcțiile române.Un fapt, alături de atî- tea altele, care își află locul cuvenit pe pagina anului I dintr-un „jurnal de bord" ce se va scrie veacuri de-aici înainte.
Victor VĂNTU
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• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie
colocviile Scinteii Dialectica noului

și continuitatea procesului 
revoluționar

TRECUT, PREZENT, VIITOR
-izvoarele generoase ale creației literare <i>

„Oare cum s-ar simți un popor care nu și-ar 
cunoaște trecutul, nu și-ar cunoaște istoria, nu 
or prețui și nu ar cinsti această istorie ? Nu ar 
fi ca un copil care nu-și cunoaște părinții și se 
simte străin in lume ?" - sînt cuvinte aparținînd 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adine înscrise in conștiința 
poporului român, a tuturor celor care, în această 
țară și în această epocă, au înțeles că nu este 
cauză mai nobilă și mai înaltă decît slujirea 
cu devotament nețărmurit a prezentului pentru 
care viitărul este cel mai înalt vis al trecutului 
nutrit de marii noștri înaintași.

Una dintre cele mai mari restituții ale epocii

inaugurate de Congresul al IX-lea ol P.C.R. 
este recîștigarea ^dreptului de a ne prețui și 
cinsti istoria. Experiența arată că ignorarea 
particularităților specifice rezultate din dezvol
tarea istorică, din experiența și tradițiile po
porului are consecințe negative asupra dezvol
tării vieții spirituale a societății. Nimic nu se 
poate construi ignorind trecutul, neglijînd tra
dițiile și particularitățile istorice și naționale ale 
culturii românești. Partidul nostru acordă, astăzi 
o mare atenție valorificării tradițiilor științei și 
culturii românești, tezaurului de valori materiale 
și spirituale făurite și lăsate moștenire de înain
tași : un tezaur cu mare forță educativă, un izvor

neprețuit al conștiinței noastre patriotice, căruia 
scriitorii de azi îi reliefează adevărata lui va
loare fructificîndu-1 în pagini literare din care 
strălucesc chipurile marilor eroi ai poporului, 
momentele de înălțător eroism ce marchează 
drumul de cucerire a independenței naționale, 
a dreptului de o fi stăpini în propria noastră 
ța.ră. A scrie despre trecut nu înseamnă „pa
seism", nu mai poăte fi azi taxat drept eva
ziune sau fugă de realitate.

în ce constă, așadar, actualitatea literaturii 
de inspirație istorică și ce loc ocupă această 
literatură în prezent ?

A scrie istoria așa cum a fost...
Mihai Ungheanu : Proza românească istorică a inceput cu o nuvelă istorică puternic impregnată însă de idei contemporane. E vorba de „Alexandru Lăpușneanu" a lui. Constantin Negruzzi. Neîncrederea sau suspiciunea față de literatura inspirată de istorie este principialmente nejustificată. Teoria „paseismului" ascunde adesea ignoranța în materie de istorie. Iar cînd zicem istorie zicem mai mult decît simpla informație de manual. Una din erorile privitoare Ia Eminescu a fost taxarea lui de paseist. „Paseismul" este însă un cuvint care nu spune nimic intr-o discuție serioasă. Eminescu știa tot ătita sociologie a trecutului cit știa , și pentru prezent, și tocmai actualitatea atitudinii îl ducea către anume trimiteri înapoi. Simplismul schemei după care istorie Înseamnă trecut, iar trecut înseamnă înapoiere n-are nevoie să mai fie demonstrat. Prezentul in care trăiește fiecare din noi este in mare măsură trecut, iar a stă- pîni prezentul și a-1 modela conform unui proiect de viitor înseamnă și a fi în cunoștință de cauză asupra coeficientului de trecut pe care îl conține prezentul. Congresul al IX-lea al P.C.R. a atras atenția tocmai asupra capitalului propriu de experiență și tradiție, fără de care construcția socialismului în România n-ar fi posibilă. Revirimentul literaturii de inspirație istorică este explicabil și el s-a produs și datorită studiilor istoriografice care au intrat și ele într-o etapă nouă, în care șabloanele dogmatice nu-și mai aveau locul. A scrie istoria așa cum a fost de către istorici a avut drept urmare și. un., alt... mod de a scrie lfțerațură- istorică., i„Rugea Uricaru : ■ Concepția potrivit căreia literatura de inspirație istorică ar fi o formă de ne-angajare a scriitorului este, desigur. profund eronată. Asemeni procesului, complicat de construcție socială, construcția literară reclamă participare, contradicții, riscuri, viziune clară și mai ales încredere in justețea cauzei pe care o profesezi. Orientările Congresului al IX-lea Privind creația literară au pus în drepturi bunul simț, talentul, sinceritatea artistică, au înlăturat opreliștile „superstițioase", au șters etichetările imuabile, dînd viată, dînd suflet organismului artistic românesc, această parte și întreg totodată, care exprimă specificitatea noastră națională intr-un mod necesar și deplin.Revirimentul literaturii istorice nu este decît o exprimare fericită a revirimentului întregii noastre creații artistice, iar dacă scriitori

Cu fața către marele public
— Eliberarea de care vorbiți a. 

condus, neîndoielnic,' la un adevă
rat reviriment și putem consemna 
astăzi un mare număr de romane, 
piese de teatru, filme cu subiect, is
toric. Sub cuvint că nu toate aceste 
lucrări au o valoare literară indis
cutabilă — ceea ce este adevărat ! 
— unii par să pună sub semnul 
întrebării însăși legitimitatea și 
oportunitatea acestei literaturi. Cit 
adevăr conține insă o atare în
doială ?Eugen Barbu : întrebarea dv.
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Uniți în gînd și-n faptă
(Urmare din pag. T)nîi de cultură români, ca si cei din întreaga Iunie, nu pot să nu-și puuâ intrebarea : -de partea cui sintem ?»“. Nu poate exista : decît un singur răspuns, a continuat tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Oamenii de cultură și artă sint de partea progresului, a cauzei libertății și independentei popoarelor". Concluzia conducătorului partidului nostru.- a'președintelui Republicii, exprimă atitudinea unanimă a in-, tregii scriitorimi din România, a tuturor scriitorilor din patria noastră. români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități. Azi. din perspectiva experiențelor și rezultatelor revoluționare ale acestor 20 de ani. asistind zi de zi la grandioasele transformări pe care ..Epoca Ceaușescu" le-a înfăptuit în istoria patriei noastre, acest răspuns prinde un contur și mai clar, mai decis si mai plenar. întregindu-se cu noi și noi accente, cu noi conținuturi, el trăiește in noi. sintetizind esența artei noastre poetice.Alături de colegii noștri români, stăm și noi cu credință și demnitate de partea spiritului Congresului al IX-lea al partidului, continuat trainic și permanent de celelalte evenimente majore din viața partidului și a tării. Sintem cu toții fideli spiritului Congresului al IX- lea. congres aducător -al unei noi epoci și in conștiința noastră, de 

din diverse generații și aparținînd unor diferite orientări stilistice au dat luminii cărți importante in a- cest gen înseamnă că era nevoie de ele.' iar cultura românească a găsit încă o cale de exploatare și punere in folosință a sensibilității, felului de a înțelege lumea specifică poporului .român. Cred că și literatura de inspirație istorică este o literatură provenită din contemporaneitate. Un roman despre întîia Unire înfăptuită de Mihai Viteazul nu poate și nu trebuie să fie doar o reconstituire exactă a epocii. în acest scop se scriu sau se pot scrie tratate istorice ori efectua cercetări de istorie a mentalității. Rezultatele nu ar fi întotdeauna cele așteptate ori cele aproximate de noi, contemporanii sfîrșitului de veac douăzeci. Romanul însă, dacă este literatură adevărată, dacă este scris cu talent și responsabilitate scriitoricească vă fi în cele din urmă, o expresie a. necesităților zilelor noastre. Vom găsi corespondente, similitudini, soluții . si probleme ale lumii noastre în acea îndepărtată vreme. Bine, te poți întreba, atunci ce rost mai are să chemi umbrele strămoșilor pentru a le așeza intr-un fel de a fi contemporan ? Există un rost, chiar un Rost. Acela de a pune în evidentă continuitatea înțelegerii românești a lumii, de a sublinia încă o dată ceea ce a fost întărit cu singe în istorie, anume, năzuința constantă a romanilor către libertate ’ și unitate. Unitatea ea armă a libertății; libertatea ca sens al unității.Mihnea Gheorghiu : Reactualizarea genului istoric, în literatură, ca și in teatru și film, a deschis o amplă și înseninată sfera de • inspirație și acțiune creatorilor noștri de valori artistice, dezbaterea puțind fi extinsă și la artele surori, la artele plastice și la muzică. Cred că teama de „paseism" — ca tendință retrogradă — a fost înadins exagerată de critica dogmatică, într-o perioadă in care chiar științelor istorice li se impusese o viziune simplificatoare, nedialectică, și .incultă, perioadă ' în care însăși relația dintre național și internațional era victima aceluiași model cultural, tributar unei axiologii exogene perimate și, pînă Ia urmă, reacționare. Eliberarea cercetării științifice și a gîndirii creatoare s-a tradus in apariția unui număr considerabil de lucrări foarte valoroase ce au condus nu numai la rezultatele la care ne putem referi acum, dar și la revitalizarea unui proces de fericită continuitate, cu incontestabile implicații social-politice. în actualitate și cu noi și mari perspective in viitor.

este foarte interesantă. Aș semnală că revirimentul literaturii istorice, întoarcerea la .evocarea faptelor mărețe ale unui popor pot fi cotate numai de către o critică iresponsabilă drept „închistare", nereceptivitate la lumea modernă, nesincronizare etc. Tn felul acesta, cei mai „nereceptivi" din lume mi se par grecii, „Odiseea" fiind, de fapt, o operă istorică. însă nu cunosc vreo țară care să-și fi refuzat capodopere din genul acesta. Franța, care are 

partea congresului care — datorită schimbărilor și transformărilor pe care le-a determinat in viața socială, in sufletul oamenilor — nu s-a încheiat niciodată, continuîn- du-și in noi și in jurul nostru lucrările și azi. Pentru că la libertatea născută in înnoita practică revoluționară a partidului nostru, în urma genialei opere creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. vom ține de-a pururi, fără deosebire de' naționalitate, așa cum ținem in general la viață și fericire. Iar de fericire — cum spunea poetul — ..nevoie avem ca de o bucată de piine", acum și mereu.Ca cetățeni români, ca scriitori maghiari din România socialistă, fii ai unei patrii comune, noi depunem mărturie că istoricul Congres al IX-lea al partidului, ca și ciele- lalte care i-au urmat in măreața- ..Epocă Ceaușescu". constituie jaloanele marilor împliniri ale poporului, ale patriei noastre, ale fiecăruia dintre noi. Trăim intr-un cămin al libertății, independenței, frăției și egalității in drepturi, în patria noastră comună, dulcea Românie a Iui Eminescu, in republica noastră socialistă.Acesta e răspunsul nostru, de sintem întrebați de partea cui sintem !Aș mai adăuga acestei arte poetice in comun asumate o mărturie personală de credință. In Tg. Mureș. orașul in care am crescut, în- 

acum monopolul „desacraiizării" miturilor, chiar istorice, continuă să-i joace pe Racine, și pe Corneille fără să se rușineze. După părerea acelorași critici plictisiți de tiradele hugoliene, Shakespeare ar fi un oarecare autor depășit, fiind, prin excelență, un autor de „piese istorice". Consider, în fine, că a ciuta istoria poporului tău constituie una din cele mai înalte îndatoriri ale scriitorului. Dacă vorbim însă, despre calitatea și cantitatea pieselor de teatru, nuvelelor, romanelor pe teme istorice avem, firește, multe de spus. Ca orice sector în care un păienjeniș des s-a instaurat, în momentul scoaterii la lumină a unor opere valoroase, uitate cu voie sau fără de voie, apar și epigonii, autorii rapizi de „istorie ușoară". Desigur, fără vreun folos pentru disciplinele respective. Cînd apare un autor cu personalitate puternică, un artist. și gînditor asupra istoriei, unghiul de vedere al literaturii privind istoria e reînnoit, capătă înțelesuri noi și istoria. devine fascinantă, mai ales prin fabula propusă de autor. Dar, ca orice modă, opera, metoda artistică ale unui asemenea autor încep a fi copiate epigo- nic de către autori persecutați de voința succesului, dar nu și de povara talentului, și citim sau vedem piese rizibile, filme suprarealiste, romane gongorice etc.
— Producții care, desigur, nu dau 

seamă despre rosturile trecerii 
noastre prin istorie, despre marile 
virtuți umane făurite in luptele po
porului pentru libertate și drep
tate...Eugen Uricaru : Pentru a lămuri și lumina aceste rosturi intime ale trecerii noastre prin istorie este necesar ca scriitorul să înțeleagă lumea de azi așa cum se străduia să o înțeleagă pe cea de ieri. A te cantona in nesemnificativ, a te mulțumi cu sau chiar a vina, excentricitatea, a considera excepția ori- cit de frapantă generatorul timpului de forte sociale, politice ori artistice înseamnă să faci literatură la comanda succesului facil, a momentului. trecător. Ș.i asta se poate petrece și atunci cînd subiectul cărții tale se plasează ieri ori acum cîteya zeci ori sute de ani. Nici o temă nu supraviețuiește prin sine dacă apropierea de ea se face cu micime în gînd și faptă.La o analiză atentă, „inventarul" unei literaturi, ne poate da imaginea aproape exactă a stării de spirit. a speranțelor și temerilor, a preocupărilor și intereselor, a Întrebărilor și a răspunsurilor pe care si Ie dorește societatea la un moment dat. Faptul că se scrie ..așa" și nu „altfel", că autorii sînt preocupați de anumite subiecte, că abordarea acestora se face dintr-un anumit unghi, alte și alte caracteristici ale dinamicii literare, toate ne pot da, mai bine spus, ne pot sugera care sint vectorii profunzi a.i vieții sociale și politice. Interesul pentru marile figuri ale luptei pentru libertate și unitate, interes vădit in toate compartimentele creației artistice românești, este semnul convingă tor. că lupta aceasta reprezintă pentru România acestor ani un exemplu și o cale de urmat. Ca și in istorie, și în literatură există intimplări, dar nimic nu este, intimplător. Astăzi avem o literatură de inspirație istorică de o mare complexitate, de multe ori îndrăzneață și subtilă în a pune problemele contemporaneității pornind de la faptele trecutului.Mihai Ungheanu : O constatare care se impune este, intr-adevăr, aceea a unei producții relativ mari de literatură pe teme isto

timplarea face ca zi de zi, cînd vin spre redacție sau merg spre casă, să trec întotdeauna pe lingă aceleași'două statui : statuia celor doi Bolyai și cea a lui Avram Iancu, ridicate in timpurile noi pe care le trăim. Sint sigur că in cazul fiecăruia dintre noi fenomenul este același : cind vedem o statuie, avem impresia că ea ne și spune ceva. Statuia celor doi Bolyai imi evocă de fiecare dată mesajul Iui Bolyai Jânos, care sună astfel : „Pentru mine, fiecare om este om. și ii stimez cu aceeași dragoste pe toți, fără deosebire de naționalitate. Nimeni nu iubește mai mult, nu stimează mai mult decit mine națiunea română, îl iubesc pe român tot atit de mult ca și pe maghiar, și sînt bucuros și fericit să recunosc și să regăsesc în el pe urmașul cel mai autentic și mai pur al fostului popor roman ; pe urmașul care, deși a fost mult timp asuprit, și-a menținut, din fericire, vigoarea, agilitatea și voia bună... de parcă aș vedea și acum pieptul de bronz al vechilor români și faptele lor puternice". Statuia Iui Avram Iancu imi evocă, la rîndul ei, zi de zi, aceleași cuvinte înflăcărate ale marelui patriot : „Noi sintem oamenii libertății. Pentru asta ne-am revoltat, pentru asta ne-am vărsat și sintem hoțărîți a ne vărsa singele. pină la ultimul român. Brațele noastre deschise au stat, ne-am oferit fraților maghiari 

rice, care este absorbita toată de către cititor, indiferent de calitatea ei artistică. Este expresia unei cereri. Chiar romanul contemporan. așa-zis de actualitate, s-a impus tocmai pentru că a intrat pe teritoriul istoriei și a răspuns astfel orizontului <le așteptare al cititorului. Această literatură este firesc inegală și neomogenă ca optică .isțoriografică și artistică. Se perpetuează și viziuni depășite asupra societății și fenomenului românesc, în genere, în dezacord cu noile studii și cercetări istorice, care dezvăluie, de pildă, un ev mediu românesc mai. complex decît l-am moștenit ca imagine din vechea literatură de specialitate și de ficțiune. Altă carență vine din conservarea unor șabloane asupra fenomenului social, rod al existentei încă în circulație a unor studii de acest tip care au făcut autoritate la vremea lor. Dacă ,1a acestea se adaugă și dezinteresul pentru creația de atmosferă, psihologii, personaje, ajungem Ja produse care vor să se mențină doai- prin pitoresc, epică antrenantă etc. Miza intelectuală este absentă in aceste cazuri. A condamna insă din această pricină literatura. istorică, global, ar fi o imensă' greșeală. în acest spațiu al literaturii istorice de ficțiune se scriu lucrări de diferite cote, tot așa cum se scrie și în poezia de ultimă oră, de formula cea mai modernă. Disocierea valorică este necesară, iar specia prețuită la adevărata ei valoare. Iar prețul ei. cu totul special, il stabilește și interesul excepțional pe care i-1 acordă cititorii.
— Sintem deci de acord că slaba 

calitate si efemeritatea unor lucrări 
literare de acest fel nu pot conduce 
la concluzia caducității acestui gen. 
Desigur, selecția trebuie să opereze 
judicios, in numele calității...Mihnea Gheorghiu : E drept că această deschidere *a permis și permite încă un' vizibil progres cantitativ, în oare selecția critică necesară trebuie să opereze in avantajul calității artistice și intelectuale. împotriva facilității retorice, fastidioase, deoarece simpla abordare a unei teme îndrăgite de toți nu implică automat succesul și valoarea epigonului.Preferințele alegerii eroilor, sau temelor, țin fără îndoială de gustul și pregătirea culturală a autorilor, insă epifenomenele criticate s-au produs îndeobște din rațiuni circumstanțiale. Vreau să spun că la un moment dat se poate scrie mult și se pot scrie multe, cum zice dictonul latin, dar rămînpersonali-Șipline de în- prezent. M-așdescoperite epoci tați memorabile, vățăminte pentru putea referi, concret, la proiectul „epopeii cinematografice nale", din carf șit pe ecrane care, opere sigur, ea și însuși acesta

lematografice națio-■ toanele căreia au ie- titeva filme dintre însă, unele transpuse in nesemnificative. Există, deși exemple pozitive, la noi, in alte literaturi. Cred că conceptul despre genul se modifică — dacă existăunul, sau unul singur — de la un scriitor la altul ori de la o literatură națională la alta. Și diferă de la neadevăr la adevărul istoric...
— Raportul dintre adevăr si fan

tezie, dintre realitatea istorici și 
ficțiune merită o atenție aparte. De 
aceea, vă propun să-i consacram o 
dezbatere specială pe care, in con
tinuarea1 cetei, de azi, o vom publica 
intr-un rdiniăr viitor al ziarului.

C. STĂNESCU

ca frați dintre cei mai. sinceri. Firea ne-a așezat intr-o singură patrie. ca împreună să asudăm, cul- tivind-o, și împreună să gustăm dulceața fructelor ei".Aceasta e tradiția noastră revoluționară comună care trebuie să înflăcăreze, să. anime și cuvintele noastre de scriitori. Aceasta e tradiția. mai presus de toate tradițiile. pe care ne-a restituit-o, nouă. Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cind ne-a gravat in inimi acest mare adevăr ; orfan e poporul care nu-și cunoaște istoria.Aceasta e strălucita tradiție pe care a dus-o mai departe, impli- nind-o. gloriosul nostru partid. Partidul Comunist Român. Este o datorie umană și scriitoricească fundamentală să avem grijă de idealurile frăției și egalității in drepturi, ale unității de nezdruncinat a întregului nostru popor, ca de lumina ochilor. Noi, scriitorii din patria noastră, laolaltă cu întregul nostru popor, jurăm pe această unitate cu. cuvintele marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu :
„Din nou. tovarăși, 'să facem.

legămlnt. 
Uniți în veci să fim în crez și gind, 
Să apărăm uniți ce-avem mai sfînt 
Poporul, comunismul, pacea

pe pămînt !“

(Urmare din pag. I)modalități specifice, proprii fiecărei perioade istorice, printr-o diversitate de note particulare caracteristice unui grup de țări, ca și printr-o varietate de note individuale, tipice unei singure țări, tn legătură cu a- ceasta, nu poate fi considerată decit subiectivă tendința unor teoreticieni de a acredita teza unei anume ..permanențe" sau „invariabilități" a legilor generale pe parcursul uneia și aceleiași! orinduiri sociale. .Iși păstrează întreaga sa valoare, perenitatea. principiul marxist potrivit căruia aceeași bază economică, același punct de plecare al condițiilor principale pot prezenta in manifestarea lor. datorită nenumăratelor și diverselor împrejurări empirice, condiții naturale, relații, influente istorice etc., „nesfîrsite variații si gradații. care nu pot l’i înțelese decît. cu ajutorul acestor împrejurări empirice date", cum scrie Marx.în necontenita lor transformare, procesele economico-sociale nu urmează și nici nu pot urma o'evoluție lină, lipsită de contradicții, fapt ce presupune ca sintetizările teoretice/să oglindească multilateral și nuanțat fenomenele, momentele specifice progresului social in timp si spațiu. Acesta este și sensul preocupării .Partidului Comunist Român de a veghea permanent la împletirea armonioasă, la realizarea unității dialectice între adevărurile generale și realitățile concrete, economico-sociale. „Făurirea socialismului trebuie să se bazeze atât pe legitățile generale cit și pe realitățile economice. sociale, istorice și naționale ale fiecărui popor, ale fiecărei tari, Orice nesocotire a legităților și principiilor. generale socialiste poate aduce mari daune și pune chiar în pericol construcția socialistă, dar, tot astfel, nesocotirea realităților, aplicarea unor modele sau șabloane care nu țin seama de aceste realități pot ’ provoca mari greutăți", arată tovarășul Nicolae Ceaușescu.Făurirea noii orînduîri constituie un proces complex ale cărui legi, cerințe și ritmuri de înaintare decurg din dialectica implementării și aplicării unor principii generale pe terenul diversificat al condițiilor concrete. In procesul perfecționării, propriu-zis al autoperfecționării si soluționării continue a problemelor

Gîndul înaripat al copiilor scrutează cu încredere viitorul luminos, al lor și al țăriiOLIMPIAD
iubimcuviință. De aceasta este

Nu. nu e vorba de olimpiadele sporturilor de vară, ori ale sporturilor de iarnă, pe care le după substanță si a- leasă data vorba despre olimpiadele inteligentei sclipitoare. ale sensibilității înnăscute si îndelung decantate : o- limpiadele de literatură. de fizică si matematică. de chimie și biologie, olimpiadele pe meserii ale celor mai tinere generații. Despre marea, necesara. dificila si mereu fascinanta întrecere a omului cu el insuși, cu semenii săi. intru armonie, frumusețe și perfecțiune a mintii, intru gînd creator și nobilă simțire.tn epoca noastră modernă, hipertehni- cizată. hipersofistica- tă. in care pădurile de mașini sint gata să in- locuiască pădurile de brazi, vechiul adagiu latin ..Mens sana in corpore sațiu". o min- intr-un capătă omul maite sănătoasă i corp ' sănătos, înțelesuri noi. fiind chemat, mult ca oricind. să e- chilibreze cu mintea si cu sensibilitatea sa dezvoltările civilizației moderne, puterile nemaipomenite ale științei si tehnicii contemporane.Trăim .un extraordinar voltarea cind. sub există, și să facem incit să coexiste pentru totdeauna : trandafirul și electronica : avionul supersonic și

moment in dez- civilizației, ochii noștri, noi trebuie in așa fel 

muzica lui Enescu ; memoria calculatoarelor si memoria versurilor lui Eminescu ; centralele atomice, care să ne încălzească si să ne lumineze casele. cu energiile lor colosale. și ..Oda Bucuriei". în armoni- înălțătoare scrise Beethoven.siile de mind patetic generozitate margini la 1 înfrățire si intre oameni.Am cunoscut
che- cu o fără de pace, la dragostepe

ÎNSEMNĂRI

unii din cei peste 4 000 de elevi, fina- listi pe tară dintre sutele de mii de parti- cipanți la olimpiadele pe materii din a- cest an. și am văzut in ochii aceia inteli- genti. sinceri. profunzi. încrezători, plini ■ viată adevărată, frumos și arai viitorului, la aceste mi- ..ferestre ale
de chipul monios Da. de nun a te sufletului" tinerelor noastre generații, am putut zări idei și fapte ce vor continua miine cu puteri noi, ideile și faptele civilizației românești de astăzi, care i-a crescut liberi și demni, deplini stăpini pe tortele lor creatoare. De la aceste ..ferestre ale sufletului" am putut vedea orașele de mii- ne. ce vor adăuga armonii noi orașelor înfloritoare ale prezent tulul : am zărit legănarea bogată a holde

economice, sociale, politice, in pas cu transformările și posibilitățile fiecărei etape, societatea socialistă pune o serie de probleme noi de rezolvat. Este și rațiunea ce conferă importanță . deosebită conducerii științifice.' funcțiilor sale din ce in ce mai complexe. Dezbaterile ideologice din lumea de azi evidențiază pregnant adevărul potrivit căruia conducerea politică reprezintă un moment necesar pentru dezvoltarea armonioasă a vieții sociale. ■ Desigur, diversele abordări teoretice ale conducerii sociale poartă amprenta anumitor concepții de clasă, lesne sesizabile — deși nu totdeauna recunoscute, fiecare dintre ele constituindu-se ca pledoarie sau motivație a unui anumit sistem politic, economic și social. De aici și cerința cercetării relațiilor sociale, economice, politice pe care le reflectă diferitele abordări, dat fiind că in fiecare epocă istorică. în fiecare zonă a lumii, trăsăturile orîn- duirii s-ociale. natura și caracterul proprietății asupra mijloacelor de producție, structura claselor șociale, raporturile dintre ele. gradul de dezvoltare a democrației, al ti factori obiectivi și subiectivi au influențat și influențează direct sau indirect asupra conținutului și formelor conducerii sociale.Există astăzi in lume nu puține încercări mai mult sau mai puțin teoretice de a „dezideologiza" actele conducerii sociale, de a le pune, chipurile, ca urmare a avintului revoluției tehnico-științifice. sub incidența unui pretins ..neutralism politic". Nu încape îndoială că asemenea tentații au fost jii sint minate de mobiluri ideologice evidente. Impactul de netăgăduit al revoluției tehnico-științifice asupra dezvoltării contemporane evidențiază noi și noi condiții și argumente care arată că apelul Ia cuceririle științei, raționalizarea conducerii și organizării nu reprezintă dorințe subiective, ci expresia cerințelor progresului, a necesității de a manifesta mereu receptivitate fată de nou. de a considera valoarea socială a acestuia din perspectivă revoluționară.în concepția partidului nostru, baza metodologică pentru dezvăluirea esenței conducerii societății o constituie teoria materialisț-dialecti- că și istorică despre raportul de în- tercondiționare dintre factorii obiec

marii i gind si aleasătimp, prezen- viitorul.noastră a mai mare trupurile Iar fost vă- fru-

lor de miine. care iși au rădăcinile adine înfipte in ogoarele tot mai darnice in roade pe care le pregătim cu mina înfiorată de bucurie si încredere acum ; am putut zări opere celebre ce se vor serie miine. pentru că ele iși trag sevele din operele de .azi si de totdeauna ale geniului creator al acestui popor.Am simtit astfel că sutele de premii: care au fost acordate ciști- ■gățorilor marii întreceri de gind si sensibilitate aleasă din acest an. au numit, in același tul si bucuria cu atit zind că.moașe si sănătoase ale acestor tineri sint locuite de minți bogate si luminate, dăruite cu puteri creatoare intr-adevăr excepționale.Ne-am amintit a- tunci cuvintele marelui Mihai Eminescu : ..Dacă o generațiune poate avea un merit, este acela de a ti un credincios agent al istoriei, de a purta sarcinile impuse cu necesitate de locul pe care il ocupă in înlănțuirea timpilor".Locul pe care noua generație il va ocupa miine. in ..înlănțuirea timpilor", ca să poarte pe umerii săi ..sarcinile impuse cu necesitate" de istorie, este pregătit cu grijă. cu dragoste si a- leasă generozitate ■— astăzi. 
Petre GHELMEZ

tivi și subiectivi, teoria marxistă evidențiind uriașa importanța a factorului subiectiv in cadrul procesului istoric, adică a activității conștiente a oamenilor, claselor, partidelor, a inițiativei lor. a spiritului de organizare și consecventei manifestate , in lupta pentru progres social, incit, a fi revoluționar semnifică a fi totdeauna in fruntea transformării societății, a promova consecvent nou).Din această perspectivă, de-a lungul celor două decenii care Se împlinesc de la istoricul Congres din 1965 s-a afirmat o concepție și strategie nouă, revoluționară asupra dezvoltării multilaterale a societății socialiste românești, caracterizată de un curs dinamic, novator in toate domeniile. „Noua etapă de dezvoltare a societății noastre — subliniază secretarul general al partidului — impune să analizăm temeinic realitățile si să tragem concluziile necesare, teoretice și practice, pentru activitatea viitoare", fiind mereu necesar „să facem loc noului in gindirea teoretică revoluționară. să acționăm in mod conștient in direcția perfecționării noii societăți".Veritabil tezaur al teoriei și practicii construcției socialiste in țara noastră, sintetizind spiritul vizionar, ideile, tezele și orientările de ex-, cepțională Însemnătate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Programul ideologic al partidului, devenit., prin hotărirea Congresului al XIIT-lea. parte integrantă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, constituie o adevărată platformă a stimulării și promovării noului, a cultivării spiritului revoluționar ca ferment al activității teoretice și practice, dă o orientare clară, de largă perspectivă întregii vieți ideologice, politice și cultural-educative. în această lumină, o importantă tot mai mare do- bindește cerința intensificării activității pentru studierea și înțelegerea fenomenelor economico-sociale. a acțiunii legilor dialecticii in dezvoltarea societății omenești, pentru a da răspuns științific problemelor ridicate de viată, de schimbările care au loc in societatea noastră și pe plan mondial.

t V
11,30 Telex
,11,35 Lumea copiilor
1230 Din cununa cintecului românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color). 

Din sumar : Caruselul muzicii u- 
șoare; Pagini cinematografice ve
sele : Vocile veacului : Teresa
Berganza și Placido Domingo: 
Reportajul „Orașul oamenilor, oa
menii orașului": Meridianele cin
tecului și dansului: Telesport; O 
vioară lingă suflet — divertis
ment muzical: Din istoria filmu
lui mut : La zi in 600 de secunde; 
Secvența telespectatorului.

14.45 Republica Democrată Germană — 
Secvențe turlnglene

15.00 Închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Țara mea, azi. Epoca Ceaușescu. 

„Magistrala albastră". Reportaj
19.35 Cintarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al județului Galați

20.15 Film artistic : „Viață particulară" 
(color). Premieră TV. Producție 
a studiourilor sovietice. Cu : Mi
hail Ullanov, Ia Savvina. Irina 
Gubanova. Tatiana Daghiliova, 
Alexei Bloliln. Elena Sanaeva. Li
lia Grițenko. Regia : lull Raizman

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

LUNT 27 MAI 1985
20.00 Telejurnal
20.15 Orizont tehnico-ștlințific ® știin

ța in avangarda progresului eeo- 
nomico-soclal O Idei la dispozi
ția dv. ® Actualitatea medicală

20.35 Tezaur folcloric (color). Perma
nențe ale cintecului românesc.

21,00 Unitatea — înfăptuire istorică a 
românilor. 385 de ani de la uni
rea politică a țărilor române sub 
conducerea lui Mihai Viteazul.

21.10 Roman-foileton (color). ,.Verdi". 
Premieră pe țară. în rolul prin
cipal : Ronald Pickup. Regia : 
Renato Castellani. Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomaniaCu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, poporului frate român cele mai cordiale felicitări și urări de noi succese in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră;Exprim, totodată, convingerea că prietenia tradițională și colaborarea dintre țările noastre se vor întări și adinei, in interesul ambelor popoare, al unității comunității socialiste, cauzei socialismului și păcii in întreaga lume.
TODOR JIVKOV

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

Cronica zilei

STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ DE PACE A PREȘEDINTELUI NICDLAE CEAUSESCU, 
CHEMAREA SI APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE ■» . 5> 5 5

Elocventă expresie a înaltei răspunderi a României socialiste 
pentru destinele umanității, pentru viitorul pașnic al popoarelor lumii

Imperativul vital 
al contemporaneității

Pentru viitorul senin al tinerei 
generațiiAlături de toți oamenii muncii de pe cuprinsul patriei, noi, cei ce lucrăm pe marea platformă a industriei chimice, din Tirgu Mureș, am primit cu deosebit interes și reală satisfacție Chemarea și Apelul pentru dezarmare și pace ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Aceste importante documente dau o nouă expresie înaltei răspunderi manifestate de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea condițiilor de liniște necesare edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, față de soarta întregii omeniri amenințate de primejdia nucleară.Ne desfășurăm activitatea într-o întreprindere în care s-au investit multe milioane de lei, una din marile unități industriale menite să contribuie Ia creșterea puterii economice a patriei. în vederea apropierii treptate de' nivelul țărilor dezvoltate din.punct de vedere economic. Dar pentru ca acest obiectiv strategic să poată fi atins, avem nevoie de pace, căci numai in pace și liniște putem să ne dedicăm cum se cuvine eforturile pentru înflorirea continuă a României socialiste.Chemarea și Apelul subliniază, pe bună dreptate, faptul că dezarmarea constituie imperativul, vital al contemporaneității, singura cale realistă de asigurare a unei păci trainice. Cu deosebire am ' reținut in aceste documente îndemnul '.— subliniat în repetate rinduri de 

Profundă semnificație umanistă Muncă și pace, pace
(Urmare din pag. I)nătate. Consiliul . Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste cheamă organizațiile componente. toate categoriile de oameni ai muncii, fără . deosebire de naționalitate, la organizarea unor ample acțiuni, menite Să contribuie la oprirea, cursei înarmărilor, la realizarea dezarmării, la asigurarea securității și păcii in lume. Aceleași dimensiuni ale. responsabilității reflectă și Apelul adresat de Frontul Democrației și U- nității Socialiste, partidelor și organizațiilor . democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările

europene, din S.U.A. și Canada, de a face .toiul, pină nu. e prea tirziu, pentru dezarmare, pentru îndepărtarea pericolului nuclear, pentru salvgardarea omenirii. a valorilor inestimabile ale civilizației de la o catastrofă nimicitoare. Ambele' sint, după opinia mea. documente de o profundă esență u- manistă. profund realiste, care înmănunchează aspirațiile de veacuri ale poporului român.între cei chemați să aducă la cunoștință întregii omeniri idealurile noastre, voința fierbinte a poporului român de a trăi intr-o lume a păcii, ne aflăm și noi, oamenii
HARGHITA :

- Economii de energie 
și combustibilDiminuarea consumului de energie și combustibil constituie o preocupare .constantă și pentru oamenii muncii din industria județului Harghita, care au reușit să economisească, de la începutul anului și pină in prezent. în condițiile realizării ritmice și integrale a planului la producția fizică, 1.8 867 tone combustibil convențional și peste 2 300 000 kWh energie electrică. Cu cele mai bune rezultate se înscriu colectivele de la întreprinderea minieră Bălan, întreprinderea de fier Vlăhița, întreprinderea de'producție industrială pentru construcții căi ' ferate Miercurea-Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odor- heiu"Secuiesc, întreprinderea mecanică Gheorgheni și Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița. (I. D. Kiss). _ 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — de a se acționa eu toată hotărîrea, pină nu este prea tirziu. pentru a opri amplasarea de noi rachete pe continentul nostru, pentru a pre- intimpina militarizarea Cosmosului.Pătrunși de răspunderea ce ne-a fost încredințată în această mare uzină — creație a anilor de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — noi muncim fără preget, astfel incit să realizăm toți indicatorii de plan. Sintem mindri că aici, în inima Transilvaniei, am înălțat cu brațele și cu mintea noastră acest important obiectiv, una din numeroasele .întruchipări, ale devenirii noastre socialiste. De aceea, dorim ca glasul nostru, limpede și ferm, să fie auzit pretutindeni in lume : nimeni nu are dreptul să acționeze după bunul plac, să pună in primejdie viața și existența popoarelor ; vrem să edificăm o patrie a demnității, înfloritoare și prosperă, în condiții de liniște și siguranță.In n umple acestui țel măreț, ne angajăm ca. alături de întregul nostru popor, să facem tot ce depinde de noi pentru ca realismul și luciditatea să triumfe în Europa, in întreaga lume, pentru ca marile pericole ce planează asupra omenirii să fie definitiv Înlăturate.
Adrian ÎNSURĂȚELU 
secretarul comitetului de partid 
de la combinatul „Azomureș" 
din Tirgu Mureș

de artă Și cultură. Ca scriitor format în anii Revoluției, dăruit cu trup și suflet cauzei nobile a socialismului și comunismului, m-am străduit si mă străduiesc, alături de confrații mei. de toți cetățenii, așa cum ne arată, prin exemplul întregii sale vieți și. activități tovarășul Nicolae Ceaușescu, să Contribui prin ceea ce scriu la progresul si propășirea patriei.Tocmai astfel, prin construcția pașnică vom demonstra superioritatea socialismului. vom întări prestigiul și forța de in- riurire. vom sluji interesele poporului nostru, interesele păcii și colaborării internaționale.
DIN VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ 

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI 
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 

„SCÎNTEII"

TULCEA

A fost realizat 
primul cargou 
de 7 500 tdwOamenii muncii de la întreprinderea de construcții de' nave și utilaj tehnologic Tulcea, hotărîți să recupereze restanțele înregistrate in primele luni ale anului, raportează încheierea lucrărilor la prima navă pentru transportul de mărfuri generale, eu o capacitate de 7 500 tdw. Cargoul „Moi- neșți", prima navă de acest tip construită la Tulcea, este dotat cu un motor de mare putere, realizat Ia Reșița, cu instalații de incăr- care-descărcare, aparatură de bord

în Capitală s-a desfășurat cea de-a X-a sesiune de comunicări .tehnico- științifice in domeniul automatizărilor. organizată de Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări din București.Desfășurată în cadrul Festivalului național „Cintarea României", sesiunea a evidențiat, prin cele aproape 200 de comunicări, ca și prin dezbaterile . care au avut loc, rezultatele obținute in ultimii doi ani în domeniul automatizării de către cercetă

Noua și strălucita inițiativă de pace a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concretizată in cele două documente adoptate de Frontul Democrației și Unității Socialiste sint menite să dea un nou și puternic impuls acțiunilor organizate în țara noastră în favoarea opririi cursei nesăbuite a înarmărilor și înlăturării primejdiei de război. Aceste documente constituie încă o dovadă elocventă a consecvenței cu care România socialistă, președintele ei militează pentru cauza păcii — cauza supremă a tuturor popoarelor.Citind Chemarea și Apelul F.D.U.S. mi-aii revenit în memorie întrebările unuia dintre elevii mei din clasa a treia. Ce s-ar întâmpla — mă întreba copilul — dacă s-ar porni un război atomic ? Ar mai rămîne în' viață vreunul dintre noi ? Ar mai exista flori, copaci, păsări, terenuri de joacă pentru copii ? întrebările au avut darul să mă umple de neliniște. Mă gîndeam că, de fapt, o catastrofă atomică s-ar putea produce in orice moment, iar consecințele ei ar fi cu mult mai grave decit și le pot imagina elevii mei. Ne-o spun oamenii de știință, care avertizează că, in cazul unei conflagrații, ar putea să dispară viața însăși pe Pămint, că pînă și planeta ca atare ar . putea ,să se dezintegreze și să dispară in neant.Evident, nici un om, oricare ar fi țara unde trăiește, nu poate rămîne indiferent în fața unei ase
(Urmare din pag. I)vești cu Feți-Frumoși si Ilene Cosinzene s-au omorit intre ei puși de oameni fără inimă . si cu gindiri bolnave ?Cum să nu lupți pentru pace cind vezi' in jurul tău că totul este, făcut, pentru viată. pentru a te bucura de ea ? Mai bine de trei sferturi din casele comunei noastre sint noi. celelalte au fost renovate. Mai în fiecare casă găsești mobilă nouă, frumoasă. trainică, televizoare. frigidere, covoare, multi cooperatori au autoturisme. Oare cum 

să lăsăm toate aceste lucruri, pentru care noi am trudit la cheremul războiului, care înseamnă moarte si distrugere ?Noi știm, așa cum ne arată președintele țării, că năzuințele noastre, năzuințele tuturor popoarelor de a trăi mai bine, de a se bucura de roadele muncii lor. nu se pot realiza decit printr-o politică de pace, destindere si dezarmare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne ■ spune mereu că nimeni nu poate, sta liniștit, cu brațele.in sin. in fața înfricoșătoarei primejdii care nindește Eu-

șl de navigație, fabricate, de asemenea, in țară. După efectuarea probelor de cheu, în dana de armare a întreprinderii, nava a plecat in probe de mare. (Neculaî Amihuleseî).
PETROȘANI :

Noi spații pentru 
învățămîntul superiorLa Institutul de mine din Petroșani. unde în prezent se pregătesc peste 4 000 de .viitori ingineri și subingineri mineri și electromecanici. au fost date în folosință noi spații de invățămînt, care însumează patru săli cu peste 700 de locuri, dotate cu aparatură didactică mo

torii din învățămîntul superior, din întreprinderi și institute de cercetare și inginerie tehnologică. Au fost relevate. totodată, căile și modalitățile de realizare, intr-o concepție unitară, a proiectării și introducerii sistemelor de conducere cu mijloace de automatizare in unitățile economice, crearea de sisteme și echipamente numerice pentru automatizări, precum și de sisteme informatice industriale. de cercetare și proiectare asistate de calculator. (Agerpres)

menea perspective de coșmar. Iată de. ce sint convinsă că, răspunzînd dorinței fierbinți de pace și liniște a poporului român, noua inițiativă a președintelui Nicolae Ceaușescu vine, in același timp, în întîmpinarea năzuințelor fundamentale ale tuturor popoarelor. Cu atit mai mult cu cit, așa cum ne arată statisticile internaționale, marea majoritate a locuitorilor planetei sint tineri; din care o mare parte copii. A-i feri de pericolul cumplit ce planează asupra vieții lor din pricina înarmărilor constituie o datorie a oricărei conștiințe omenești. Chemind la salv- gardarea păcii, la preintîmpinarea războiului, documentele adoptate de F.D.U.S. se ridică implicit în apărarea viitorului tinerilor, al copiilor, care reprezintă viitorul nostru, al tuturor. Este o nouă și grăitoare dovadă a răspunderii României socialiste, a președintelui țarii față de destinele tinerei generații din țara noastră, ale tinerei generații de pretutindeni.Exprimindu-mi adeziunea deplină față de strălucita inițiativă de'pace a conducătorului partidului și statului. sint pe deplin convinsă că acțiunile ce se vor organiza ca răspuns la această înflăcărată chemare vor contribui efectiv la întărirea păcii și securității in Europa și în întreaga lume.
Maria CIO8ANU
învățătoare, școala generală 
nr. 6 Botoșani

și muncăropa și întreaga lume, care amenință viitorul • popoarelor. Iată, noi. țăranii cooperatori din Grindu. aidoma întregului popor, cerem să se pună stavilă înarmărilor. să nu mai existe nici un fel de rachete nucleare î.h Europa, in intreaga lume ! Așa cum griul are nevoie de soare si ană ca să crească, asa si oamenii au nevoie de pace, ca să trăiască. Pentru apărarea păcii toate popoarele lumii trebuie să se înfrățească precum griul. Pacea este si ea o pii- ne fără de care popoarele lumii nu pot trăi.
dernă. Demn de subliniat este faptul că in ultimii ani in acest important centru universitar minier al tării s-au construit o platformă de studiu a mașinilor și instalațiilor miniere, trei cămine studențești. un nou complex sportiv, iar spațiul destinat invățămîntului s-a extins cu peste 7 000 metri pătrați. (Sabin Cerbu).
SATU MARE :

Ansamblul de locuințe 
„Unio“Pe harta municipiului Satu Mare se impune tot mai viguros prezența unui nou ansamblu de locuințe moderne. ■ confortabile, spațioase. Noul ansamblu, care poartă numele binecunoscutei întreprinderi constructoare de utilaj minier și energetic „Unio“, numără în . pre.- zent aproape 2 000 de apartamente, din care peste 120 au fost predate la cheie locatarilor chiar in aceste zile, urmind ca aici să se construiască în total peste 4 000 de apartamente. (Octav Grumeza).

Zece ani de Ia semnarea Tratatului de prietenie și colaborare
dintre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Democrată Coreeană
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al. Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate CoreenePHENIANCu prilejul celei de-a X-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, in numâle Comitetului Central al Partidului. Comlmist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. ' Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Consiliului Administrativ 31 Republicii Populare Democrate Coreene și poporului coreean prieten un cald salut tovărășesc împreună cu cele mai bune urări.Exprim deplina convingere că. acționînd. In continuare, în conformitate eu prevederile Tratatului, ale celorlalte documente comune și în spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună în cursul întîlnirilor noastre de la București si Phenian, raporturile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană vor cunoaște o dezvoltare si mai puternică. în folosul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii si cooperării in întreaga lume.La aniversarea semnării Tratatului, vă transmit, dragă tovarășe Kim Ir Sen. dumneavoastră și poporului frate coreean, urări de succese tot mai mari în activitatea de transpunere in practică a hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea și de înfăptuire a dezideratului național de reunificare pașnică si independentă a patriei dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

: Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMECu prilejul celei, de-a X-a aniversări a Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Democrată Coreeana. între miniștrii afacerilor externe ai celor două țări a avut loc un schimb de telegrame de felicitare.De asemfenea. au avut loc schimburi de mesaje de felicitare între Asociația de prietenie, româno-coraeană Și Asociația de prietenie coreeano-romănă.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a X-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, și colaborare intre Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Socialistă România. în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene. al poporului coreean și al meu personal, doresc să vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român cele mai'calde felicitări si salutări frățești.Fiind un document istoric care a consfințit din punct de vedere juridic relațiile frățești și tovărășești existente între partidele, țările și popoarele noastre. Tratatul de prietenie și colaborare dintre Coreea și România a avut de-a lungul celor 10 ani care au trecut o mare contribuție la extinderea și dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie si colaborare dintre cele două, țări pe plan politic. economic si cultural, precum și la întărirea solidarității forțelor socialismului și a popoarelor iubitoare de pace din intreaga lume.Poporul coreean dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie si solidaritate bazate pe principiile marxism-le- ninismului, egalității depline și respectului reciproc și isi exprimă satisfacția că aceste relații se consolidează si se dezvoltă pe zi ce trece, conform Tratatului de prietenie si colaborare și în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul frecventelor noastre întîlniri.Exprimindu-mi convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte pe viitor la un înalt nivel. în interesul popoarelor celor două țări, al păcii mondiale și cauzei comunismului. folosesc această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului român sincere urări de succese tot mai mari în lupta pentru transpunerea în viată a hotăririlor Congresului al XlII-lea al Partidului • Comunist Român, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Sub semnul dezvoltării continue a relațiilor
de prietenieSe împlinesc zece ani de Ia încheierea Tratatului de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, document care, prin însemnătatea principială si practică a prevederilor sale, a marcat un moment istoric in cronica legăturilor prietenești dintre cele două țări, partide și popoare. Sintetizind experiența tradiționalelor noastre raporturi de prietenie si solidaritate, care s-au dezvoltat si cimentat puternic în lupta revoluționară impotriva dominației și asupririi, pentru eliberare națională, pentru făurirea socialismului, Tratatul, semnat la București, la .26 mai 1975, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir/ Sen. secretar general al C.C. al Partidului. Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a exprimat, în același timp, voința de a ridica pe o treaptă nouă, superioară ansamblul relațiilor româno- coreene și a jalonat pentru o îndelungată perioadă dezvoltarea acestor rodnice legături. în același timp, consacrarea ca temelie a raporturilor reciproce, ca si a legăturilor României și R.P.D. Coreene cu celelalte țări, a principiilor universal valabile ale respectării independentei și suveranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a se dezvolta de sine stătător și a-și folosi bogățiile potrivit intereselor proprii a conferit Tratatului valoare internațională, constituind o contribuție la cauza colaborării și unității țărilor socialiste, la lupta pentru asigurarea păcii și înțelegerii, pentru democratizarea relațiilor dintre state. în. vederea făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.Perioada care a trecut de la semnarea Tratatului, completat . prin Declarația comună din 1978. a demonstrat cu prisosință însemnătatea deosebită a prevederilor sale pentru aprofundarea continuă a conlucrării prietenești româno-coreene in domeniile politic, economic, tehnico-stiin- țific, cultural și pe alte planuri.în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : „Partidul și poporul nostru dau o înaltă prețuire relațiilor de strinsă prietenie, colaborare si solidaritate militantă româno-coreene, care se dezvoltă tot mai puternic. în toate domeniile, pe baza hotăririlor și înțelegerilor convenite împreună, in spiritul Tratatului de prietenie si colaborare încheiat Ia București".La rîndul său. tovarășul KIM IR SEN arăta : „După încheierea la București, în anul 1975, a Tratatului de prietenie si colaborare dintre Re-

vremea
Institutul de meteorologie ?î hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru

si colaborareApublica Populară Democrată Coreeană și Republica Socialistă România, relațiile de prietenie si colaborare dintre țările noastre s-au dezvoltat și extins pe plan politic, economic, cultural, în toate domeniile de activitate". Aceeași satisfacție pentru rolul deosebit pe care l-au avut și-l au prevederile Tratatului în întărirea conlucrării româno-coreene. este exprimată. astăzi. în mesajele celor doi conducători de partid si de stat.Această permanentă, ascendentă evoluție pune cu putere în evidență însemnătatea legăturilor de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea pentru extinderea și aprofundarea ansamblului raporturilor de colaborare româno-coreene. Un rol hotăritor l-au avut și îl au în acest sens întâlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, bunele raporturi personale, de prietenie statornicite între cei doi conducători.Pe linia traducerii in viață a hotăririlor luate la nivel înalt și por- nindu-se de la posibilitățile in continuă creștere ale economiilor naționale ale celor două țări, s-a dezvoltat colaborarea economică, a sporit volumul schimburilor de bunuri materiale, s-au extins cooperarea și specializarea în producție. Acordul de lungă durată de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifi’că pină in anul 2000, a cărui încheiere a fost hotărâtă cu prilejul convorbirilor de anul trecut, de Ia București, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, va conferi, fără îndoială, o și mai mare stabilitate, o nouă și largă perspectivă conlucrării în aceste domenii. Totodată, se extind legăturile pe tărimul științei., culturii și în .alte sfere de activitate — toate acestea contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă a realizărilor și preocupărilor celor două popoare. Ia apropierea și întărirea, prieteniei dintre ele.Deceniul care a trecut de la încheierea Tratatului a constituit — atit pentru poporul român, cit și pentru poporul coreean — o perioadă de susținute și rodnice eforturi constructive, ce și-au găsit finalizare în noi obiective industriale și agricole, în dezvoltarea generală a forțelor de producție, în înflorirea științei și culturii, in ridicarea gradului de civilizație. Bucurindu-se sincer1 de realizările de seamă obținute de poporul coreean pe calea dezvoltării multilaterale a patriei salg socialiste, poporul român urmărește, în același timp, cu viu interes eforturile acestuia pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al VI-lea al partidului, privind sporirea eficienței întregii activități, creșterea avuției naționale, ridicarea nivelului său de trai, material și Spiritual.
intervalul. 28 mai, ora 20 — 29 mai, ora 
20. Iii țară : Vremea va fl frumoasă în 
cea mai mare parte a țării cu ceruî 
variabil mal mult senin. Cu totul izo
lat va ploua slab. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse între 
3 și 13 grade, iar cele maxime, diurne,

multilateralăAniversarea de astăzi constituie pentru poporul nostru un nou prilej de a-și reafirma solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean, cu lupta sa. pentru reuni- ficarea pașnică și independentă a patriei, fără nici un amestec din afară. Este bine cunoscut că Partidul Comunist Român, România socialistă au sprijinit și sprijină ferm poziția constructivă a Republicii Populare Democrate Coreene cu privire la soluționarea politică, prin tratative a problemei reunificării țării, cu convingerea că numai pe ca- r lea negocierilor. este posibilă împlinirea aciestei ' năzuințe fierbinți a'; întregului popor coreean, asigurarea dezvoltării sale independente. Această poziție fermă este înscrisă in documente de partid și de stat ale țării noastre, a fost și este susținută de România in cadrul O.N.U. si al altor organizații internaționale, în- scriindu-șe ca un suport puternic al luptei poporului coreean in vederea soluționării problemei sale naționale fundamentale — refacerea unității de stat a Coreei. In acest sens. România sprijină pe deplin inițiativele și propunerile formulate de tovarășul Kim Ir Sen privind organizarea de tratative tripartite, demersurile Guvernului R.P.D. Coreene în vederea opririi agravării situației din Peninsula Coreea, pentru a se ajunge la retragerea trupelor străine din Coreea de Sud. la un dialog constructiv, menit să duca la reunificarea țării. Este convingerea țării noastre că o asemenea evoluție, corespunzind pe deplin intereselor supreme ale întregului popor coreean, atit din Nord cit și din Sud, permițînd Îngemănarea eforturilor sale intr-o Coree unită, liberă, independentă, prosperă și-iubitoare de pace, ar constitui, în același timp, un factor major al întăririi păcii în această zonă și pe plan internațional. Această poziție consecventă în sprijinul păcii și destinderii internaționale și-a găsit o nouă și concludentă expresie în aceste zile prin noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin Apelul pentru dezarmare si pace al F.D.U.S.Felicitind cu căldură poporul coreean cu prilejul împlinirii a zece ani de la încheierea Tratatului de prietenie și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană, întregul nostru popor își exprimă convingerea că dezvoltarea, in continuare, a conlucrării multilaterale între cele două țări, partide și popoare răspunde în cel mai înalt grad'interaselor reciproce, cerințelor făuririi ' noii orînduiri, socialiste, în țările noastre și constituie o contribuție de seamă la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii „și înțelegerii in lume.
între 22 și 32 „de grade. In București j 
Vremea va fi frumoasă în cea mâi 
mare parte a intervalului cu cerul va
riabil. Vintul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse între !4 și 17 grade, iar 
cele maxime, diurne, între 27 șl 30 de 
grade.
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• FORAJ PÎNĂ LA 14 000 ME
TRI. Pentru studierea scoarței terestre, in 1983, în R.F.G. vor începe lucrările la forajul cel mai adine, dar probabil și cel mai costisitor din lume, a anunțat, recent, ministrul cercetării științifice și tehnologiei din această tară. Pregătirea proiectului a început in 1982 și a mobilizat 200 de oameni de știință. Locul unde va fi executat forajul, cu diametrul de 70—80 cm. Ia suprafață, și de 20 cm, la adincimea maximă. nu a fost incă stabilit definitiv. In prezent, cel mai adine foraj din lume (12 000 metri), a fost realizat in Peninsula Kola, în nord-vestul U.R.S.S. Cit despre adincimile cele mai mari de forai pentru exploatarea rezervelor de petrol, acestea se situează, in prezent, între 7 000 si 8 000 metri.
• CROIRE CU TEHNICI DEIn noul agregat automat „RB-256",

pentru croirea foilor din oțel inoxidabil, din aliaje de aluminiu, furnire, polimeri, etc., realizat de specialiști bulgari, au fost reuniți un computer, un laser si un robot. Computerul indică modul cel .mai rațional de croire pentru utilizarea la. maximum a foii, .laserul efectuează tăierea, respectind cu mare precizie conturul indicat și lăsând în urma lui o tăietură perfect netedă, iar robotul transportă semifabricatele- astfel obținute, in vederea prelucrării lor, in continuare, și adună piesele finite.
• SUBMARIN PENTRU EX

PLORĂRI LA MARI ADÎNCIML ’Japonia studiază posibilitatea lansării, în următorii cinci ani, a unui submarin de explorare, .capabil să coboare pină la adin- cimi de 6 000 de metri și permițînd studie? rea geologiei fundului mării. Potrivit Centrului japonez de studii și tehnologii marine, cercetările de acest gen vor oferi noi posibilități de prognozare a cutremurelor.

Noul submarin, al cărui proiect a fost finalizat recent, va cintări 25, de .tone, puțind să găzduiască un echipaj alcătuit din trei membri. Prin construirea acestuia. Japonia va deveni a treia tară din lume, după Statele Unite și Franța, card va dispune de un submersibil din clasa 6 000 metri.
• CEL MAI REZISTENT CABLU 

DE PLASTIC. Specialiști britanici au realizat, dintr-un ansamblu de cabluri nylon împletite, cel mai rezistent cablu fire sintetice din lume. Acest cablu, cudiametru de .240 mm, folosit, in prezent, la un sistem ‘de amarare. de la o platformă de foraj din bazinul Nordului, prezintă o de 2 400 tone. Cablul tetice a fost preferat datorită flexibilității

de de unpetrolifer al Mării rezistență la rupere împletit din fire sin- celor din fire de oțel sporite, a raportului rezistentă-greutate, pentru excelentele sale proprietăți de elongare si de amortizare a șocurilor în timpul furtunilor.

• VITAMINE PENTRU CERE
ALE Șl ZARZAVATURI. BioR>st din cadrul Universității din Vilnius (R.S.S. Lituaniană) au descoperit o nouă metodă ds creștere a recoltelor de cereale și de zarzavaturi și anume tratarea semințelor cu vitgmine din grupa B. S-a dovedit că aceste vitamine ajută plantele în acumularea intensivă de albumine. hidrați de carbon, enzime și de alte substanțe absolut necesare dezvoltării lor. Semințele ținute într-o soluție conținînd vitamine din grupa B dau o recoltă de orz și de zarzavaturi cu 15—20 la sută mai mare decit cele netratate astfel.

© PRECURSORII PLANTELOR 
VERZI. Oameni de știință americani, din cadrul Universității statului Indiana, au făcut o descoperire senzațională : există și bacterii fotosintetizatoare care, asemenea plantelor verzi, sint capabile să realizeze

procesul de fotosinteză. După toate probabilitățile, aceste minuscule ființe vii sint urmașele bacteriilor anaerobe, răspîndite pe planeta noastră, cu miliarde de ani în urmă, cind oxigenul lipsea cu desăvirșire din atmosfera terestră. După opinia cercetătorilor, aceste bacterii reprezintă prima treaptă pe scara evoluției plantelor verzi, care, cu ajutorul razelor solare, au descompus apa, eliberind oxigenul. Această bacterie a fost denumită „heliobacterium clo- rum“.
• NISIPURI REGENERATE SU

PERIOR. Odată cu utilizarea, in cantități tot mai mari, a nisipului în turnătorii, în industria sticlei, în fabricile de mase, plastice etc., pe plan mondial se depun eforturi susținute pentru găsirea unor procedee mai eficiente de refolosire a acestuia. De curind. specialiștii unei firme din Kiiln care utilizează, anual, circa 50 000 tone nisip de cea mai bună calitate au pus Ia punct un procedeu prin care se pierde doar 20 la

sută din nisipul folosit inițial, iar nisipul regenerat este de mare puritate. Procedeul aplicat deocamdată numai la nivel de sta- ție-pilot permite, totodată, reducerea cu 50 la sută a energiei folosite, comparativ cu alte procedee aplicate.
• PENTRU DOTAREA AUTO

MOBILELOR, specialiști ai unei societăți olandeze au conceput un nou tip de fotoliu, fabricat în Întregime dintr-un material plastic special. Alcătuit din numai două piese, obținute prin injectare, dintr-un polimer numit „noryl", noul tip de fotoliu cintăi-ește de patru ori mai puțin decit unul obișnuit de automobil. în plus, nu e inflamabil, rezistă, fără să se deformeze, la temperaturi de 120 de grade, iar în cazul ruperii, nu formează așchii. Noul material plastic este experimentat, totodată, și în fabricarea altor părți componente ale automobilelor — portiera, capotă etc.

***
i***
***
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j CU FORTE UNITE, ÎN LUPTA j 
PENTRU DEZARMARE Șl PACE! i

Principalele direcții ale 
dezvoltării economice

AMPLU ECOU INTERNATIONAL AL CUVÎNTĂRILOR ROSTITE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 

Șl LA ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT, AL CHEMĂRII Șl APELULUI F.D.U.S.
Dorința fierbinte de pace și amplă colaborare internațională a 

României socialiste, de asigurare a dezvoltării libere, independente, egale 
în drepturi a tuturor popoarelor, exprimată din nou cu tărie de președin
tele Nicolae Ceaușescu - atît in cadrul cuvîntărilor rostite, în cursul acestei 
săptămîni, la Plenara Consiliului Național ai F.D.U.S. și la ședința Con
siliului de Stat, cit și cu prilejul convorbirilor avute la București cu șefii 
unor state, cu alți factori politici - este amplu reflectată pe plan interna
țional de mijloacele de informare în masă.

Ziare și agenții de presă din diferite țări pun accentul 
neobosite, consecvente ale . țării noastre, 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea triumfului cauzei 
tării cursei ascendente a înarmărilor, realizării dezarmării, 
focarele de conflict din diferite zone ale globului să fie soluționate pe 
calea tratativelor, exclusiv prin mijloace pașnice. Este evidențiată, tot
odată, activitatea Republicii Socialiste România de cooperare cu țările 
socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii.

pe acțiunile 
personal ale președintelui .

păcii, înce- 
pentru ca

Agenția CHINA NOUA subliniază, intr-o amplă relatare, că, la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Ceaușescu a evidențiat României ca în lume să se reze o pace trainică, să se la acorduri care să împiedice sporirea armelor pe continent, să ducă la dezarmare.Subliniind că România se pronunță ferm împotriva programului american intitulat „războiul stelelor", șeful statului român a cerut Statelor Unite, și cu acest prilej, să rSspundă corespunzător la moratoriul unilateral privind amplasarea de rachete in Europa prezentat de Uniunea Sovietică și să accepte propunerea de a opri, pe timpul negocierilor, experiențele nucleare — evidențiază agenția chineză de presă,' arătînd, in continuare, că aceasta ar fi o dovadă a ințelegerii răspunderii ce revine celor două mari puteri nucleare, a seriozității cu care se desfășoară tratativele de la Geneva, ar repre- . zenta o dovadă a dorinței reale a celor două părți de a ajunge la un acord.în scopul ameliorării tensiunii dintre Eșt și Vest, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că 
România ar saluta chiar și o ini
țiativă unilaterală a țărilor socia
liste, respectiv înghețarea unilate
rală, 
Iilor 
și o 
sută 
ropa.adăugat că o asemenea măsură din partea țărilor din cele două blocuri militare nu ar reprezenta nici un pericol pentru capacitatea de apărare și nu ar afecta in nici un fel echilibrul de forțe din Europa, scrie China Nouă.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R. D.' Germană relfevă că în cuvintarea rostită Ia Plenara Consiliului tovarășul cretarul ședințele România, 
răspundă 
moratoriului unilateral al U.R.S.S. 
și să se ajungă la oprirea in cel 
mai scurt timp a amplasării rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune, a. oricăror experiențe. Problema cardinală a contemporaneității constă .in încetarea cursei înarmărilor, .. și în special a înarmărilor nucleare — a arătat președintele Nicolae Ceaușescu. Șeful statului român a subliniat, / in context, necesitatea de a se face totul pentru ca tratativele sovieto- americane de la Geneva să cunoască un curs constructiv — evidențiază ziarul.îh cuvintarea rostită 1a Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru reducerea efectivelor militare in Europa și pe alte continente cu cel puțin 10 la sută, informează agenția ASSOCIATED PRESS.Subliniind că în cuvintarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al F.D.U.S. este evidențiată necesitatea unor noi tive și măsuri in favoarea realizării dezarmării, pentru pace, agenția REUTER reliefează acea parte din cuvîntarea șefului statului român în care este salutată o inițiativă unilaterală pe care ar lua-o țările socialiste membre ale Tratatului -de la Varșovia în direcția inghețării cheltuielilor militare și reducerii lor anuale, cu un anumit procent.Este subliniat.; totodată, faptul că, in opinia României, exprimată 
de președintele țării, o asemenea 
inițiativă, ar consolida prestigiul 
statelor socialiste, contribuind la 
intensificarea luptei pentru pace 
în Europa și în întreaga lume. .Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a ratificat, in cadrul unei ședințe, Protocolul cu privire la prelungirea duratei de vala- , bilitate a Tratatului de prietenie,

Nicolae dorința instau- ajungă

de către acestea, a cheltuie- 
militare la nivelul anului 1985 
reducere cu cel puțin 10 la 
a efectivelor militare in Eu- Pi’eședintele României a

Național al F.D.U.S.Nicolae Ceaușescu, general al P.C.R.,Republicii
a cerut ca
în mod corespunzător

s'e-pre- Socialiste 
S.U.A. să

iniția-

colaborare -și asistență mutuală, semnat la Varșovia, informează agenția T.A.S.S. Vorbitorii au arătat că România este ferm hotărită să lupte împreună cu celelalte țări socialiste pentru pace și dezarmare, pentru continuarea politicii de destindere, încredere și securitate in viața internațională. România j va acționa și pe viitor cu toată consecvența pentru prevenirea pericolului unui nou război, pentru reglementarea tuturor problemelor litigioase pe calea negocierilor, pentru o largă colaborare internațională, bazqtă pe principiile egalității in drepturi, evidențiază agenția sovietică de presă.Agenția CHINA NOUĂ relevă consecvența cu care secretarul general al partidului, România militează pentru reducerea pericolului de război și desființarea blocurilor militare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arătat, în cuvîntarea rostită ședința Consiliului de Stat a la al

duratei de valabilitate a Tratatului ' de la Varșovia, ca și despre poziția exprimată in cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul ședinței.Este evidențiată, totodată, opțiunea României privind renunțarea concomitentă la cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia.După ce a informat despre ratificarea documentului, agenția A.D.N. din R.p. Germană a arătat că, in cursul ședinței Consiliului de Stat, președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că ratificarea acestui pro
tocol are o importanță deosebită și 
reprezintă un act de mare însemnă
tate in politica internă și interna
țională a țării, corespunzind pe de
plin hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, voinței ge
nerale a poporului român de a în
tări colaborarea și prietenia cu 
țările socialiste din cadrul Trata
tului de la Varșovia, cu toate țările 
socialiste in general.

® Un concludent exemplu de luptă pen
tru oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără arme 
și fără războaie ® In sprijinul drep
tului sacru al popoarelor la indepen
dență și libertate, la făurirea desti
nelor lor potrivit voinței și aspirațiilor 

proprii

Republicii Socialiste România, că asigurarea apărării inde
pendenței României și a ce
lorlalte state din Tratatul de la 
Varșovia se poate realiza nu prin 
noi cheltuieli și prin noi arma
mente,'- ci printr-o politică interna- 

- țională de pace, de dezarmare, in 
primul rijtd de dezarmare nucleară, 
și in al doilea find printr-o politi
că internă justă.Ratificind Protocolul cu privire la prelungirea cu 20 de ani a duratei de valabilitate a Tratatului de la Varșovia, la propunerea președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliul de Stat al României a hotărit să adreseze celorlalte state socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia mesaje care să exprime poziția României, chemarea sa de a se face totul pentru a se ajunge intr-un timp cit mai scurt la desființarea concomitentă a celor două blocuri militare, relevă China Nouă.Sub titluri semnificative ca „Un 
pas spre pace", „Declarații de 
o deosebită importanță". „In in
teresul păcii și colaborării", ziarele centrale bulgare „RABOTNICESKO DELO", „ZEMEDELSKO ZNAME", „NARODNA MLADEJ". „NAROD- NA , ARMIA" au relatat despre cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului de Stat, in cadrul căreia a fos;t ratificat Protocolul cu privire la prelungirea Tratatului de la Varșovia. In cuvîntarea rostită la ședință, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat' deosebita importanță a aces
tui document, care corespunde pe 
deplin voinței generale a poporu
lui român de a întări colaborarea 
și prietenia cu țările socialiste din 
cadrul Tratatului de la Varșovia, cu 
toate statele socialiste.‘Conducăto
rul României a arătat că acest pas 
este dictat de situația 'încordată din 
Europa și din întreaga Iunie, de pe
ricolul continuu la. adresa păcii și 
de existența .N.A.T.O. — subliniază „Rabotnicesko Delo".Ziarele iugoslave „POLITIKA" și „VIESNIK", ca și agenția TANIUG au relatat despre ratificarea de către Consiliul de Stat a Protocolului încheiat cu privire la prelungirea

Totodată. A.D.N. evidențiază din cuvîntare faptul că șeful statului român a menționat : Această prelungire a apărut necesară ca urmare a situației încordate din Europa și din întreaga lume, a faptului că se menține pericolul de război. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat voința României de a-și 
intensifica conlucrarea cu statele 
socialiste în lupta pentru menți
nerea păcii — scrie, în încheiere, agenția.Agenția ASSOCIATED PRESS, citind din cuvintarea șefului statului român la recenta ședință a Consiliului de Stat, evidențiază că, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, politica externă a României este favorabilă dezarmării. Agenția a relevat,- in continuare, din cuvîntare : „Am adoptat a- ceastă poziție pornind de la faptul că trebuie să dăm o perspectivă nouă popoarelor, luptei pentru desființarea blocurilor militare și pentru pace".într-o relatare privind cuvin- o tarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului de Stat, agenția REUTER, după avut tatul lungit de 20 tele președintelui tării, că prelungirea Tratatului a fost necesară „ca urmare a situației încordate din Europa și din întreaga lume, a faptului că se menține pericolul de război și, totodată, continuă să existe N.A.T.O.".Relatări despre cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu la ședința Consiliului de Stat au transmis, de asemdnea, agenția FRANCE PRESSE și agenția spaniolă E.F.E.Orientările politicii externe românești îndreptate spre salvgardarea păcii, spre realizarea destinderii și a unei colaborări largi intre popoare sint reliefate, de asemenea, in ample relatări ale .presei străine prilejuite de o serie de evenimente internaționale.Agenția T.A.S.S. relevă faptul

informează că România a in vedere, inițial, ca Trade la Varșovia să fie pre- pe o perioadă mai scurtă de ani. arată, citind cuvin-

că tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, încă o' dată, necesitatea opririi cursei înarmărilor. în primul rind a celor nucleare, a traducerii consecvente în viată a principiilor coexistenței pașnice, respectului suveranității și independenței naționale a popoarelor. Prin glasul președintelui său — scrie agenția sovietică — România și-a reafirmat, cu prilejul vizitei președintelui Republicii Nicaragua, solidaritatea cu lupta acestui po- ■ por din America Centrală și cu poziția sa în legătură cu soluționarea prin negocieri a problemelor existente intre Nicaragua și S.U.A.în cursul președintele Ortega, Ceaușescu soluționarea prin tratative blemelor dintre S.U.A. și gua. Cei doi șgfi de stat au apreciat că blocada economică americană impusă Nicaraguei contravine normelor și principiilor raporturilor dintre state și creează noi obstacole în calea soluționării problemelor existente în zonă, relevă. la rindul său, agenția D.P.A. din R..F. Germania.Președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat sprijinul deplin al României pentru Nicaragua in lupta ei pentru suveranitate, libertate și democrație, subliniază, intr-o informație. Federația agențiilor naționale arabe — FANA.RADIOTELEVIZIUNEA și PRESA CONGOLEZĂ au acordat spații ample relatărilor despre vizita oficială in Republica Socialistă România a președintelui Republicii Populare Congo, Denis Sassou Nguesso. Presa a subliniat că vi- ' zita președintelui. Nguesso în România constituie un eveniment de seamă, care va da un nou impuls excelentelor relații existente intre cele două țări.în legătui'ă cu problematica internațională a fost subliniată in mod deosebit convergenta de păreri .a celor doi șefi de stat privind organizarea unei reuniuni la nivel înalt ;a țărilor în curs de dezvoltare pentru discutarea și adoptarea de măsuri eficiente și concrete în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale.în legătură cu întîlnirea ce a avut loc cu prilejul unei scurte vizite prietenești la București a președintelui Egiptului, Hosni Mubarak, agenția egipteană M.E.N. notează că președintele Ceaușescu a reafirmat hotărîrea fermă a României de a-și aduce în continuare contribuția activă la soluționarea pe cale politică a problemelor complexe din Orientul Mijlociu, corespunzător dorinței popoarelor din această^ zonă de a trăi și de a se dezvolta yntr-un climat de pace, securitate și colaborare.
Vizita la București a președinte

lui Mubarak — comentează M.E.N. 
— capătă o importanță specială, 
dat fiind rolul pozitiv pe care il 
joacă România in diferite proble
me privind Orientul Mijlociu.

România și-a declarat sprijinul 
pentru organizarea, sub egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale pentru soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu, cu partici
parea tuturor părților implicate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), ca „u- 
nic reprezentant legitim al poporu
lui palestinian", scrie agenția palestiniană de presă WAFA. Președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotărirea țării sale de a 
sprijini activ și in viitor 
dreaptă a poporului palestinian, de 
a contribui la rezolvarea probleme
lor din zonă — subliniază WAFA. Această poziție a fost reafirmată cu ocazia primirii de către președin-. tele Nicolae Ceaușescu a șefului Departamentului Politic al O.E.P., Faruk Kaddoumi.

unei întrevederi cu nicaraguan președinteles-a pronunțat Daniel Nicolae pentru a pro- Nicara-
subliniat, în
cu presa :

„Această hotărîre însemnează 
in calitate de stat 
avem datoria să ne 
niciodată să nu fie 
nucleare in Islanda,
de pace, nici în vreme de război 
- relatează agenția Reuter.

suveran, 
preocupăm 
aduse 
nici în vreme

ORIENTUL MIJLOCIU

Ample manifestații împotriva amplasării 
de rachete nucleare în Olanda

și sociale a U.R.S.S.
pe perioada 1986-1990
Proiect examinat de Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

cauza

(Agerpres)

^AGENȚIILE DE PRESA
T pe scurt

HAGA 25 (Agerpres). — în Olanda au loc ample manifestații de protest împotriva amplasării pe teritoriul țării de rachete nucleare americane. Comitetul național de coordonare „Nu — rachetelor Cruise", din care fac parte partide de stingă, organizații pentru pace și sindicale, a început pregătiri pentru desfășurarea unui sondaj de opinie la nivelul întregii țări în

problema amplasării rachetelor nucleare „Cruise" in Olanda. înaintea datei de 1 noiembrie, cînd guvernul și parlamentul olandez urmează să se pronunțe în problema amplasării rachetelor americane în țară, fiecare familie olandeză va primi spre semnare o declarație de protest împotriva acestor arme. Apoi, toate declarațiile vor fi prezentate guvernului și parlamentului.
Proiecte de rezoluție în Bundestag 

pentru prevenirea militarizării spațiului cosmic
BONN 25 (Agerpres). — Grupu

rile parlamentare ale partidelor so
cial-democrat și ecologist din 
R.F.G. au prezentat separat proiec
te de rezoluții in Bundestagul vest- 
german în care cheamă la preve
nirea militarizării spațiului cosmic 
— informează agenția A.D.N. in 
proiectul său, Partid,ul Social-De
mocrat subliniază că o cursă a 
înarmărilor in spațiul cosmic ar a-

fecta considerabil pacea și'stabilita- ; 
tea internațională, precum și reia- ) 
title Est-Vest. De aceea, este nece- i 
sar să se folosească toate impreju- ' 
rările favorabile pentru ca negocie- \ 
rile sovieto-americane de la Gene- ( 
va să ducă la prevenirea unei curse ’ 
a înarmărilor în spațiul cosmic prin 1 
înțelegeri adecvate, se arată 
documentul amintit.

MOSCOVA. 25 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a examinat proiectul principalelor direcții ale dezvoltării economice și sociale a U.R.S.S. pe perioada 1986— 1990 și pină în 2000 — transmite agenția T.A.S.S. Pe această bază se vor elabora. planurile celui de-al XII-lea cincinal și se vor stabili principalele orientări ale dezvoltării economice și sociale a societății sovietice pe o perioadă mai lungă, informează agenția citată. Proiectul prevede creșterea ritmului de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale, grăbirea proceselor de intensificare a producției și de introducere a progresului tehnico- științific. Se prevede dezvoltarea in continuare a colaborării Uniunii Sovietice cu țările socialiste. îndeosebi în domeniile progresului tehnico- științific, specializării și cooperării în producție.
„Niciodată să nu fie 

pe teritoriul
REYKJAVIK 25 (Agerpres). - 

Referindu-se la votul unanim prin 
care parlamentul islandez a hotărit 
să declare Islanda drept zonă lip
sită de arme nucleare, ministrul 
afacerilor externe al acestei țări, 
Geir Hallgrimsson, a 
cadrul unei întîlniri

In pregătirea „AnuluiBANGKOK 25 (Agerpres). — „Astăzi nu există o sarcină mai importantă și urgentă ca apărarea și întărirea păcii, preîntîmpinarea unui război nuclear", se. arată în documentul final al seminarului „Pace — Dezvoltare — Dezarmare", desfășurat la Bangkok din inițiativa Departamentului politic al Consiliului de Securitate și a Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia -și Pacific. „Chemăm opinia publică mondială să acorde

aduse arme nucleare 
Islandei 1"

Pentru rezolvarea pe cale
pașnică a stării conflictele

în

câ, A
noi 
ca 

arme

din America Centrală

internațional al păcii"o atenție deosebită căilor și mijloacelor de menținere a păcii", se spune în document. La seminar, organizat în legătură cu hotărîrea O.N.U. de a declara anul 1986 drept An internațional al păcii, au luat parte experți din 23 de țări. Participanții și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu agravarea situației internaționale ca urmare a creșterii cheltuielilor militare, evoluție ce duce la irosirea a uriașe i resurse materiale și umane atît de ' necesare procesului dezvoltării. i

CIUDAD DE MEXICO 25 (Agerpres). — într-o declarație făcută la încheierea vizitei sale in Mexic, președintele Republicii Panama, Nicolas Ardito Barletta, s-a pronunțat pentru un dialog, autentic între țările centroamericane, cu participarea „Grupului de la Contadora", în vederea ajungerii la o soluție viabilă și, pașnică în legătură cu starea conflictuală din regiune — transmite agenția de presă mexicană No- timex. El a menționat că, in ultimele luni, situația din America Centrală s-a înrăutățit, au crescut tensiunea și neincrederea, fapt ce necesită o intensificare a eforturilor consacrate destinderii și păcii în regiune.„ CARACAS 25 (Agerpres) . — La lucrările
Resursele naturale ale Pâmîntului sâ servească 

progresului omenirii, nu producției de armamente 1"
NAIROBI 25 (Agerpres). — Re

sursele naturale ale Pământului tre
buie să servească progresului so
cial-economic al omenirii, și nu 
producției de armamente, se rele
vă in raportul prezentat de Musta
fa Tolba, directorul executiv al 
Programului O.N.U. pentru mediul 
înconjurător (U.N.E.P.), la sesiunea

Consiliului de conducere al progra- ■ 
mulul, desfășurată la Nairobi. Pen
tru realizarea cu succes a unei co
laborări internaționale in domeniul 
mediului înconjurător este necesar 
să înceteze cursa înarmărilor și 
se asigure coexistența pașnică, 
arată in hotărirea sesiunii.

Caracas s-au desfășurat _________celui de-al IX-lea Congres al Confederației oamenilor muncii din Venezuela. într-o rezoluție adoptată de panticipanți se exprimă sprijinul pentru eforturile țărilor „Grupului de la Contadora", apreciindu-se că aceasta este singura alternativă pentru menținerea păcii în America Centrală.CIUDAD DE MEXICO 25 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda, s-a pronunțat pentru auțodeterminar.e și neamestec în treburile interne ale statelor, transmite agenția ; Taniug.- Mexicul — a spus el — condamnă orice formă de presiuni și nu-și va modifica linia politică, bazată' pe interesele fundamentale ale națiunii mexicane.
• Continuă luptele în zona taberelor de refugiați palestinieni 
din sudul Beirutului • Declarația Consiliului de Securitate 

al O.N.U.BEIRUT 25 (Agerpres). — Simbă- tă au continuat, pentru a șasea zi consecutiv, luptele intre milițiile șiite și combatanții palestinieni în zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul Beirutului, transmit agențiile internaționale de presă. în cursul zilei, organizația șiită Amal a anunțat că milițiile șiite au preluat controlul total asupra taberelor Sabra și. Shatila. Milițiile șiite au bombardat, de asemenea, tabăra palestiniană Bourj El Barajneh, din apropierea aeroportului internațional din capitala libaneză. Poliția libaneză a relevat că de la declanșarea luptelor, duminica trecută, numărul cunoscut al persoanelor ucise este de 351, iar al celor rănite de 1571, transmite agenția A.P.Postul de radio Beirut a anunțat că activitatea a fost reluată sîmbătă după-amiază la aeroportul Beirut, după o întrerupere de două zile.

Declarația a fost adoptată după o reuniune a consiliului desfășurată cu ușile închise, in cadrul căreia s-au trecut in revistă ultimele evenimente din Liban.
★Președintele Comitetului O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, Masamba Sarre (Senegal), a cerut secretarului general al O.N.U. și Consiliului de Securitate „să exploreze toate posibilitățile pentru încetarea imediată a evenimentelor tragice care au loc in taberele de refugiați palestinieni de lingă Beirut, pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu",, transmite agenția A.D.N.

VIENA 25 (Agerpres). — într-o declarație făcută cu prilejul vizitei la Viena a vicepreședintelui Republicii Nicaragua. Sergio Ramirez Mercado, ministrul de interne al Austriei, Karl Blecha, a subliniat : „Nimeni nu are dreptul.de a ne spune cum să abordăm relațiile noastre cu alte țări". După cum relatează agenția China Nouă, el a adăugat că țara sa condamnă toate în treburile ca urmare, „Austria s-a _____ ________ ._____care Statele Unite l-au impus împotriva Republicii Nicaragua".
tentativele de amestec interne ale statelor ; ■ a precizat Blecha, opus embargoului pe

0 nouă rundă de negocieri 
honduriano-salvadoriene

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. a dat publicității o declarație in care exprimă „grava preocupare a membrilor săi in legătură cu intensificarea violenței în unele părți ale Libanului, în cursul ultimelor zile". Informind despre sprijinul acordat apelului recent al secretarului gene- ■ ral al O.N.U. in vederea „încetării violenței împotriva populației civile", declarația reafirmă necesitatea „respectării suveranității, independenței și integrității teritoriale ale Libanului". Se lansează, totodată, un ape) insistent la reținere, pentru a fi ușurate suferințele civililor din această țară.

ROMA 25 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist Italian a dat publicității un comunicat în care își exprimă profunda preocupare in legătură cu recentele lupte din apropierea taberelor Sabra și Shatila din Liban, soldate cu pierderea a numeroase vieți omenești — informează agenția A.N.S.A. Documentul — referindu-se la tuația refugiaților palestinieni lansează un apel părților implicate și comunității internaționale să . depună eforturi în vederea curmării acestei tragice stări. de lucruri. P.C.I. iși reafirmă sprijinul față de lupta dreaptă a poporului palestinian, in frunte cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, pentru 1 redobindi- rea drepturilor sale legitime, inclusiv a dreptului la crearea unui stat independent.

si-

TEGUCIGALPA 25 (Agerpres). - în capitala Hondurasului se desfă> soâră lucrările celei de-a doua runde de negocieri honduriano-salvadorie- ne consacrate soluționării prin dialog a diferendelor de frontieră — transmite agenția I.P.S. Litigiul privește reglementarea situației pe o zonă de frontieră, cu o suprafață de 417 kmp. Pină în prezent, părțile au căzut de acord asupra a 80 la sută din suprafața de frontieră comună menționată. La 16 decembrie 1980, Hondurasul și Salvadorul au semnat un „Acord general de pace"; în care, intre altele, se stipulează hotărîrea ambelor părți de a rezolva toate problemele lor de frontieră pînă la sfirsitul anului 1985.

traficului de droguri

ÎNTILNIRE. La Paris a avut loc o intilnire intre președintele Franței. Francois Mitterrand, și președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Aii Șukria, relatează agenția Taniug, în cursul convorbirii, părțile au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru extinderea cooperării economice și tehnice dintre Franța și Iugoslavia. După cum a declarat, presei Aii Șukria, convorbirile cu președintele' Francois Mitterrand, ca și cele avute cu alte, oficialități ale P.S. Francez in cursul vizitei-, au prilejuit un schimb de păreri asupra dezvoltării în continuare a relațiilor politice, economice și culturale franco-iugo- slave.

tedAir Lines" — a intrat in a doua săptămină fără ca. negocierile intense dintre sindicat și administrația firmei să fi dus la un rezultat, relatează agenția Reuter. Greva a fost declanșată in sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, și viață pre- ■ văzute . de sindicate pentru a fi incluse ■ in noile contracte colective de muncă.

GREVA CELOR PESTE 5 000 DEPILOT! de la cea mai mare companie americană aeriană — „Uni-

CONVORBIRI. La Lisabona s-a desfășurat o reuniune a reprezentanților partidelor socialist și social-democrat din Portugalia, membre ale coaliției guvernamentale. Au fost examinate deosebirile de vederi dintre cele două partide cu privire la politica economică și socială a guvernului. La sfirsitul convorbirilor, Cavaco

Silva, noul .lider al P.S.D.. a declarat că dezacordul dintre cele două formațiuni politice persistă, dar convorbirile vor continua.DECLARAȚIE. într-o alocuțiune rostită la Recife, președintele Braziliei, Jose Sarney, a anunțat alocarea de către guvern a aproximativ 560 milioane de dolari pentru înlăturarea consecințelor inundațiilor provocate de ploile abundente care au . căzut în ultimele săptămîni îri regiunile din. nord- estul tării. Programul guvernamental prevede construcția .de noi locuințe, edificii sociăl-edilitare, poduri, șosele, baraje, precum și lansarea unor .proiecte de dezvoltare a agriculturii în zonele tate de inundații. afec-

POPULAȚIA ORAȘULUI 
PAULO. Populația celui mai 
și mai industrializat oraș din Ame
rica de Sud — Sao Paulo — a de
pășit 10 milioane de locuitori — s-a 
anunțat oficial la Brasilia. Sao 
Paulo este considerat al patrulea 
oraș din lume din punct de vedere 
al numărului locuitorilor săi.

S.4O 
mare

DE CĂRȚI ROMĂ- 
Universitatea Humboldt 
Lectoratul de limbă, li- 
civi'lizație românească

STAND
NEȘTl. La 
din Berlin, 
teratură și 
a organizat un stand de cărți ro
mânești social-politice, de istorie, 
științifice, de literatură și artă. Ex
poziția se bucură de o atenție deo- 

' sebită din partea cadrelor didac
tice și a studenților de la Universi
tatea din capitala R.D. Germane.AVERTISMENT. Willy de Clerq. membru al Comisiei C.E.E., a avertizat că Piața comună va riposta dacă, guvernul S.U.A. va ceda presiunilor producătorilor americani vizind reducerea importurilor de textile . comunitare, relatează agenția Reuter. Declarațiile lui Willy de Clerq se înscriu în schimbul tot mai intens din ultimele luni .de avertismente și acuzații reciproce de protectionism comercial dintre Piața comună și S.U.A.CONCURS. La 19 mai, la Madrid a avut loc un concurs pentru ocuparea a 8 194 locuri de nari de stat suplinitori, s-au prezentat... 144 000 de ne. Ziarele arată că în țari. . aproape 3 milioane de șomeri.

funcțio- la care persoa- •ă există

I
I

Aspre critici la adresaADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — In mesajul dat publicității cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a „Zilei eliberării Africii", președintele Organizației Unității Africane, Julius Nye- rere, a reafirmat hotărîrea statelor africane independente de a-și extinde și aprofunda sprijinul " salutat lupta protest treprinse in anul care a trecut de militanții pentru drepturi și libertăți civile din Africa de Sud, subliniind că persecuțiile, pedepsele și încarcerările nu au putut să abată spiritul și aspirațiile populației de culoare sud-africane.Președintele O.U.A. a tele de agresiune și sud-africane împotriva cane vecine, cum sînt Angola, Lesotho, Botswana și Swaziland. Referindu-se la problema Namibiei, el a declarat că diferitele încercări ale regimului sud-african de a-și perpetua prezența in acest teritoriu sînt sortite eșecului, reafir- mînd sprijinul deplin al întregii Africi față de lupta poporului na- mibian sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) pentru obținerea unei independențe autentice.

tinde și aprofunda de O.U.A. El a și acțiunile de față
in-

denunțat ac- amenințările țărilor afri- Mozambicul,

politicii de apartheidaustrală a ajuns într-o etapă nouă și dificilă, care reclamă presiuni sporite la scară internațională im- potriva Republicii Sud-Africane pentru a o determina să pună capăt ocupării ilegale a Namibiei și politicii sale de apartheid". Deschi- lucrările Conferinței pentru in Africa aus- care se desfășoară în localitatea tanzaniană Arusha, premierul Salim Ahmed Salim a subliniat că procesul de pace in regiune s-a complicat ca urmare a politicii regimului sud-african. El a lansat un apel la respectarea strictă a embargoului împotriva R.S.A. în ceea ce privește vinzările de arme și petrol, precum și pentru ruperea legăturilor pe plan sportiv și cultural cu regimul minoritar de la Pretoria.

ticii zi nd pace și securitate trală,

DAR ES SALAAM 25 (Agerpres). — Primul ministru tanzanian, Salim Ahmed Salim, a declarat că „lupta pentru pace și libertate din Africa

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărit să se întrunească la 10 iunie pentru a reexamina situația din Namibia. Cererea de convocare a Consiliului de 'Securitate in problema respectivă a fost făcută de reprezentantul Indiei — țară ce deține în prezent președinția mișcării de nealiniere — și care a solicitat respectarea rezoluției 435 a consiliului cu privire la independența Namibiei, teritoriu controlat și administrat ilegal de regimul rasist de la. Pretoria.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de' Cuellar, a propus convocarea unei conferințe internaționale la nivel ministerial, care să se desfășoare in 1987. pentru' a se studia „toate aspectele traficului și consumului de stupefiante". Luînd cuvintul în Consiliul Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), Perez de Cuellar a subliniat că „Națiunile Unite trebuie să treacă la o ofensivă nouă și eficientă pentru a combate traficul de narcotice, flagel care costă omenirea miliarde de dolari și, ale cărui ramificații cu terorismul merg in prezent pină la a amenința stabilitatea unor guverne". Secretarul general al O.N.U. a arătat, de asemenea, că instrumentele juridice internaționale și resursele consacrate luptei împotriva drogului în lume au . devenit total insuficiente pentru a face față unui fenomen care se amplifică.Amintind că Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, in decembrie anul trecut, o serie.de rezoluții in acest sens, nouă triva rez de Cuellar a relevat. .______,necesitatea luptei împotriva rețelelor internaționale de traficanți, a căror activitate a devenit „o adevărată industrie, cu o. cifră de. afaceri cp- losală, depășind-o pe cea a celor mai mari societăți transnaționale".

inclusiv propunerea pentru o convenție internațională împo- traficului de stupefiante, Pe- totodată,
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