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J udețul Ialomița : 
40 DE UNITĂȚI

în județul Ialomița, 40 de unități 
economice raportează in cinstea 
zilei de 23 August îndeplinirea 
planului pe 8 luni, iar 15 unități 
pe întreg trimestrul III. Totodată, 
au fost îndeplinite și depășite 
obiectivele prevăzute la export. Se 
estimează că pipă la sfîrșitul lunii 
august cele 40 de unități ialomi- 
țene vor realiza o producție supli
mentară de aproape o jumătate 
miliard lei. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Sein teii").

Județul Bacău : 
20 DE ÎNTREPRINDERI 

INDUSTRIALE
Colectivele de oameni ai muncii 

din 20 de întreprinderi industriale 
și unități economice din județul 
Bacău au îndeplinit, cu două săp- 
tămîni mai devreme, sarcinile de 
plan pe 8 luni din acest an. S-au 
asigurat astfel condiții pentru ca 
pînă_ la finele lunii august să se 
realizeze o producție-marfă indus
trială suplimentară in valoare de 
aproape 400 milioane lei. (Gheor- 
ghe Baltă, corespondentul „Scin
teii").

Județul Timiș t 
35 DE UNITĂȚI

Acționînd ferm pentru punerea 
in valoare a noi rezerve interne 
privind mai buna folosire a utila
jelor și instalațiilor, introducerea 
și extinderea procedeelor tehnolo
gice moderne, valorificarea superi
oară a materiilor prime și mate
rialelor, oamenii muncii din 
35 unități economice raportează 
realizarea planului pe 8 luni la in
dicatorul producție-marfă. în urma 
avansului de timp cîștigat s-au 
creat condiții ca pînă la sfîrșitul 
acestei luni cele 35 unități econo
mice fruntașe să livreze suplimen
tar mărfuri industriale și bunuri 
de consuni în valoare de 490 mili- 

. oane lei. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scinteii").

Drumul glorios de luptă,

•de muncă și victorii

Sub semnul independenței naționa
le, al unei inalte conștiințe revolu
ționare aniversăm, an de an, răscru
cea de istorie care este 23 AUGUST 
1944, momentul ce a deschis, prin 
revoluția de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia- 
listă, marile orizonturi ale înaintă
rii României pe trepte superioare de 
progres și civilizație.

Revoluție a fost AUGUST 1944 
prin tot ce s-a petrecut decisiv in 
acele zile fierbinți, prin răsturnarea 
unui regim politic de dictatură mili
tară, subordonat Reichului fascist. A 
fost o revoluție prin lichidarea de
pendenței față de imperialismul Ger
maniei hitleriste. A fost o revoluție 
prin tot ceea ce începea să se des
fășoare, ireversibil, in direcții noi, 
cu totul noi, prin democratizarea ță
rii șl radicalizarea revoluționară a 
maselor populare, cu consecințe in 
revoluția socialistă și in construirea 
noii societăți, socialiste.

Revoluția eliberatoare din August 
1944 a reprezentat puternicul act de 
voință al unei națiuni care, atunci 
cind nu era decisă soarta războiu
lui, a trecut de partea Națiunilor 
Unite, producînd în citeva zile cea 
mai mare breșă de front în istoria 
celui de-al doilea război mondial. 
Era o breșă de aproape o mie de km, 
care a scos din zona celui mai lung 
și mai dur front, dintre Marea Bal
tică și Munții Balcani, toată , armata 
română și o țară cu căi de comu
nicații, bogății, aliniamente militare, 
ălăturînd peste o jumătate de milion 
de ostași români armatei sovietice,

care ducea greul războiului antihi
tlerist. Ostașii români au pecetluit cu 
numeroase jertfe eliberarea părților 
de vest ale țării, precum și a Unga
riei, Cehoslovaciei, și Austriei.

Revoluția de eliberare națională și 
socială din August 1944, această nouă 
poartă de istorie românească, a așe
zat, in fața țărilor lumii, cu fruntea 
sus poporul care a știut să-și ia

soarta in propriile miini. România, 
care se aflase în pragul dezastrului 
național, 
rator de 
verticala 
ce ducea 
zației și 
tru.

Actul, salutar pentru națiune, pen
tru independența și ‘ ființa patriei 
noastre, s-a datorat clarviziunii și 
eroismului Partidului Comunist Ro
mân. Acesta a fost partidul care a 
înțeles cel mai clar gravitatea pre
zenței țării in război alături de Ger
mania hitleristă, dezvoltînd mișcarea 
de rezistență antifascistă pînă la 
treapta revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă. Salvarea intereselor fun
damentale, vitale ale României a ve
nit din gindirea profundă, din patrio-, 
tismul comuniștilor, al celor mai buni 
fii ai acestui popor, al acelora care

ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Stația de metrou Politehnica

de partid
nu au precupețit nimic, pînă la sa
crificiul suprem, spre a aduce liber
tatea țării și a-i da asemenea su
porți de dezvoltare incit nimeni și 
niciodată să nu mai cuteze la inde
pendența sa.

Răscolitoarele probleme pe care 
radicalizarea maselor din majorita
tea țărilor lumii le-a pus la finele 
războiului mondial și imediat după 
aceea au obligat toate forțele poli
tice să răspundă la marele examen 
al istoriei. Atunci au căzut la acest 
examen multe partide și conduceri 
ale lor, pierzindu-și in fața proprii
lor națiuni creditul politic. Tot a- 
tunci au ieșit in prim plan acele 
forțe- politice adine ancorate in 
realitățile sociale și politice, cu ră
dăcini în mase și care puteau 
punde la decisive . întrebări, 
vechi și îndeosebi mai noi, pe 
le’ punea istoria.

Poporul român a tras concluzii 
jore din tot ce a insemnât războiul 
mondial, programele partidelor bur
gheze și regimul dominației lor cu 
excrescența lui fascistă, cu epilogul 
războiului și sfîrtecării fruntariilor 
naționale. A înțeles poporul nostru 
că drumul pe care evoluase România 
în aria lumii capitaliste, venind cu 
atît plumb in picioare din veacuri 
de dură confruntare cu mari imperii 
cotropitoare, ducea la orizonturi în
chise, țării fiindu-i rezervat un Ioc 
periferic, labil pină la alternative 
primejdioase pentru ființa neamului.

Opțiunea era de fond in August 
1944 și privea la'turi esențiale ale lo
cului națiunii române in istorie. Con
cluziile pentru deceniile care au tre
cut de la revoluția de eliberare 
națională și socială converg la subli
nierea faptului că prin revoluție și 
socialism România a reușit să devi
nă ea însăși, cu o amplă 
pe toate planurile, cu o 
tate distinctă în lume, cu 
ascultat și luat in seamă 
turile internaționale.

Toată această operă nouă și 
nu a fost o magistrală asfaltată. Ori
cine are simțu) proporțiilor nu va 
cere ca toate problemele statornicirii 
unei lumi socialiste a dreptății și. 
prosperității să se rezolve in citeva 
decenii. Istoria capitalismului are 
peste patru secole și nu a reușit, 
deși a estorcat cea mai mare parte 
a lumii, să rezolve problemele feri
cirii popoarelor nici cel puțin în țările 
proprii.

România a înregistrat, pe drumul 
deschis de revoluția din August 1944, 
mari succese, dar spre a ajunge Ia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, la Snagov, pe 
Yitzhak Shamir, ministrul afacerilor 
externe al statului Israel, care efec
tuează o vizită oficială in țara noas
tră.

La primire a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Constantin Vasiliu, 
ambasadorul României la Tel Aviv, 
și Zvi Brosh, ambasadorul Israelului 
la București.

Oaspetele a exprimat vii mulțumiri 
pentru întrevederea acordată și a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări din 
partea primului ministru Menahem 
Begin.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîndul său, 
urări de sănătate și fericire primului 
ministru israelian.

Evocîndu-se bunele relații româno- 
israeliene, de ambele părți s-a ex
primat dorința de a da un nou impuls 
acestor raporturi, în interesul 
două țări și popoare, al cauzei 
și colaborării in lume.

în timpul convorbirii a fost 
tuat, de asemenea, un schimb de pă-

reri m probleme actuale ■ ale vieții 
internaționale și s-a reliefat necesi
tatea soluționării pe cale pașnică a 
tuturor stărilor de încordare și con
flict existente în lume. în acest ca
dru, s-a acordat o atenție deosebită 
căilor și mijloacelor menite să ducă 
la elaborarea și punerea în aplicare 
a unor soluții viabile, pentru o 
pace justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu.

De comun acord, s-a evidențiat că 
singura cale pentru instaurarea unei 
păci durabile în Orientul Mijlociu o 
constituie angajarea de negocieri, li
chidarea conflictului din această zonă 
a globului servind tuturor popoarelor 
din regiune, cauzei păcii internațio
nale.

Exprimînd pe larg, poziția promo
vată cu consecvență de România pri
vind soluționarea problemelor dih 
această parte a lumii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se acționa pentru înce
perea cit mai curind posibil a unor 
negocieri directe între părțile inte
resate, care să ducă la soluționa
rea globală a conflictului din zonă, 
în interesul tuturor 
regiune, al păcii și 
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că în actualele condiții un 
cadru favorabil il constituie convo
carea sub egida O.N.U. a unei confe
rințe internaționale pentru Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv O.E.P., pre
cum și a U.R.S.S. și S.U.A.

Șeful statului român a relevat că 
o pace echitabilă și de durată in a- 
ceastă zonă impune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in '3 
1967, soluționarea problemei palesti
niene prin recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului pales
tinian, inclusiv Ia crearea unul stat 
palestinian independent, asigurarea 
integrității și securității tuturor sta
telor din regiune.

Totodată, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importanța pe 
care ar avea-o pentru o soluționare 
globală a situației din Orientul Mij
lociu retragerea trupelor israeliene 
din Liban, asigurarea independenței, 
suveranității, unității și integrității 
teritoriale a Libanului, crearea con
dițiilor ca poporul libanez să-și poa
tă rezolva singur problemele interne, 
fără nici un amestec din afară.

întrevederea s-a desfășurat intr- 
ambianță cordială.

(Continuare în pag. a V-a)

Partea de lumină și frumusețe 
a celor multi și vrednici

Heliade-Rădulescu, Alec- 
sandri etc. constată se
riozitatea, sublimul pro
iectelor, simțul unei da
torii, al dorinței nestinse 
de a lucra pentru binele 
patriei prin literatură, 

’ . -i na
țiunii și educația sa es
tetică, sforțîndu-se, în

Termenul, atît de dis
cutat și fără îndoială fer
til, de tradiție conține 
un sens clar pentru ma
joritatea cititorilor, anu
me pe acela de continui
tate vizibilă sau subînțe- 
leasă, de mesaj preluat, urmărind propășirea 
de moștenire spirituală ce 
nu trebuie irosită cu in
diferență, ci sporită, fă
cută să rodească. Litera
tura noastră contempo
rană nu apare pe un te
ren defrișat sau sterp, nu 
este rezultatul vreunei 
„generațiuni' spontanee.1', 
ea beneficiază de bogății 
nemăsurate, de o zestre 
de frumos și înțelepciune, 
de cumințenie și cute
zanță, de un rost al lu
crurilor, angajîndu-se in
tr-un destin creator. Nici
odată nu i-a lipsit litera
turii române o anumită 
coordonată etică, uneori 
eticistă, o conștiință a co
mandamentelor sale mo
rale, a necesității de 
instrui și de a deschide 
zări noi, de a însemna 
mai mult decît simplu 
joc și abilitate combina
torie, slujind istoria aces
tui popor, făcîndu-se gla
sul său inspirat. Cine ur
mărește întemeierea poe
ziei române moderne 
prin poeții Văcărești, 
prin Vasile Cârlova, Ion

cativă, această fibră eti
că nedespărțită de iubi
rea moșiei strămoșești și 
a neamului românesc 
nu apare drept un. act 
pur, gratuit, abstract și 
iluzoriu, ci unul concret 
și activ, practic și impli
cat în desfășurarea isto
riei. El are însușirile

Însemnări despre modelele 

și eroii literaturii de azi 
------------ Adrian POPESCU ------------

tr-un efort 
toată cinstirea, 
propună repere și mode
le, îndemnuri și idealuri 
estetice și etice în ace
lași timp. Să ne gindim 
la titanismul unor pro
iecte heliadești, care, cu 
toate exagerările și gre- 

a șelile lor, ambiționau să 
impună literatura noastră 
prin ea însăși, 
imitații sau 
Heliade oferea paradii 
mele unui program pa
triotic și literar, înaripa 
mintea și fantezia con
temporanilor săi, îi în
demna să-și cinstească 
ființa națională. Această 
concepție superior edu-

unui activism moral-ar
tistic, așa cum l-au înțe
les Rebreanu ș'i Sado- 
veanu, Iorga și Pârvan, 
Slavici și Coșbuc, pină 
la generațiile interbelice 
și la cele de după război, 
pentru a se păstra viu și 
ardent în conștiința mul
tor autori români.

Omul nou, complex, 
multidimensional, ale că
rui exigențe culturale au 
crescut enorm în ultime
le decade, așteaptă cărți 
dense, nu însăilări pri
pite, dezbateri de idei, 
principii și concepții, nu 
doar amuzamente, abili
tăți lingvistice și modali
tăți dezabuzat-parodice.

E1 vrea să găsească un 
ghid sufletesc, în pagi
nile prozatorilor de azi, 
prin labirintul stufoase
lor și insolitelor eveni
mente, și, așa cum bă
nuiesc, așteaptă o privire 
strălucitoare și proaspătă 
a lumii in versurile poe
ților, precum, presupun, 
dorește o coerentă opți
une pentru valoare, de
cizie axiologică și finețe 
analitică in volumele cri
ticilor. într-un cuvint, 
caută substanța, imagi
nația ideilor, pulsul rea
lității, freamătul istoriei. 
Nu vrea clișee, dar nici 
nu cred că agreează în 
mod deosebit literatura 
mărunțișurilor și a birfei, 
a reziduurilor sufletești 
și a demitizărilor cu 
orice preț, insurgența de 
cafenea și 
mentalitatea 
și anarhică, 
Cărțile bune
pină cu căldura unui to
varăș de dialog, simți o 
persoană în spatele fra
zelor așternute cu trudă 
și iubire, fără infatuare ; 
ele îți rafinează gustul 
și-ți confirmă așteptările 
și speranțele, pentru că o
(Continuare 
în pag. a IV-a)

35 de ani de la constituirea primelor

Opt ani s-a muncit acolo, 
in subteran.

Sub tălpile bucureșteni- 
lor. Sub casele, sub pomii, 
sub străzile și sub cerul 
lor. Zi și noapte scuturile 
au tăiat, fără răgaz, tune
luri. în urma lor a venit 
domnia betoanelor. Și linii
le de oțel perfect paralele, 
implintate temeinic, potrivit 
unor calcule inginerești ri
guroase. Și inalta prol'esio- 
nalitate a constructorilor 
care au pus in operă fan
tezia arhitecților, demnă de 
toată admirația noastră.

Și astfel, după opt ani, 
mâsurați in eforturi nu o 
dată eroice ; după opt ani 
care cuprind in marginile 
lor o imensă dăruire și tot 
atita abnegație ■; după opt 
ani de' pionierat, de obsta
cole invinse. de incredere 
in potențialul de creație 
românesc —. incredere sădi-

tă trainic, in conștiința fie
căruia, de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
acestei opere —. iată, ma
gistrala I a metroului din 
București este gata 
primească pe călători.

Este gata cu patru 
mai devreme — așa 
și-au luat angajamentul 
constructorii la începutul a- 
cestui an ! Realizare ce se 
adaugă firesc la buchetul 
de noi impliniri care dau 
strălucire sărbătorii noas
tre naționale, ziua de 23 
August.

în lume există peste 240 
de orașe cu peste un milion 
de locuitori. Cu cei 2,2 mili
oane ai săi. capitala Româ
niei se numără printre a- 
ceste orașe. Așezări în care, 
în 1980, existau doar 82 de 
metrouri. Capitala Româ
niei se numără și ea prin-

tre aceste 82 de orașe ale 
lumii care au optat pentru 
cel mai eficient, rapid, 
confortabil, sigur mijloc de 
transport in comun : me
troul.

Un necesar remember :
19 decembrie 1979: în pre

zența secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
inaugurat 
de metrou 
lung de 
prins între 
nătoarea - ..... .
între acești doi poli, alte 
patru stații : Grozăvești, 
Eroilor, Izvor, Piața Unirii.

28 decembrie 1981: Secre
tarul. general al partidului 
este prezent la punerea in 
funcțiune a 
doilea tronson al magistra
lei, cuprins intre stațiile 
Timpuri Noi—Republica.
Lungimea — 7,2 km. Sta

partidului,
Ceaușescu, 

primul tronson 
al magistralei I, 
8,1 km, cu- 
stațiile Semă- 

- Timpuri Noi.

ții :
Leontin Sălăjan, 
Muncii, Republica.

Iar acum, august 1983. 
Ultimul tronson al magis
tralei I de metrou este' gata 
să primească fluxul de că
lători. El pornește din sta
ția Eroilor, trece pe sub 
Grădina Botanică, se inscrie 
pe sub bd. Armata Poporu
lui, pînă în zona INCREST 
și apoi bd. Preciziei pînă 
în zona Militari. Un tron
son, de asemenea, subteran 
— metroul bucureștean nu 
are nici o ieșire la supra
față — de 7,8 km, cu 4 sta
ții : Politehnica (in zona 
Academiei „Ștefan Gheor-

Ilie TANASACHE
Fotografii de 
Sandu CRISTIAN
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Curge impetuos 

timpului. Irizările 
sale, curcubeu în care 
topesc, superb amalgam, 
trecutul, prezentul și viito
rul, horbota valurilor sale 
ne duc, în aceste zile, 
acolo, la începuturi ; ne 
duc în urmă cu 35 de ani, 
in zilele de vifor și de ar
șiță, în nopțile înalt înste
late, cind o tinerețe nouă 
însuflețită de romantism 
revoluționar, punea prime
le pietre la temelia a ceea 
ce atunci era numit viitor 
pentru a fi numit acum de 
noi — tot de noi - prezent. 
Tinerii revoluționari ai a- 
celui timp înălțau viaducte, 
săpau lungi tranșee pentru 
conducte de gaze, 
struiau orașe, 
furnale și 
Agnita-Botorca 
bești-Livezeni, la Hunedoa
ra, la Salva-Vișeu și in lun
ca Prutului, la Orașul Vic-

titlu de noblețe

toria se năștea și înflorea 
un tînăr nou și un nou fel 
de a munci : brigadierul - 
eroul muncii voluntare, cel 
care, 
și a credinței 
în libertatea 
dența patriei, 
lua cu asalt 
torului.

La Canalul 
rea Neagră, la Rovinari și 
la Motru, la Porțile de 
Fier II, în sistemele de iri
gații Viișoara și București- 
Nord, în atîtea și atitea 
alte locuri, flacăra aprinsă 
în urmă cu trei decenii și 
jumătate urcă spre înalturi 
și mai vie, și mai luminoa
să, și mai 
schimbat 
schimbat 
schimbat 
ceva a rămas neschimbat : 
avîntul și dăruirea, abne
gația, devotamentul muncii 
închinate binelui și fericirii

poporului, patriei socialis
te. Tinerii României noi, 
crescuți și educați de par
tidul comuniștilor, scriu in 
fiecare zi - cu beton și cu 
fier, cu cărbune, cu piatră 
- mărturii de profundă 
dragoste față de popor, 
față de partid, față de 
conducătorul înțelept core 
întruchipează certitudinile 
și speranțele cele mai înal
te ale națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...Curge impetuos fluviul 
timpului. Gindim la cele 
trecute - ca să-l parafra
zăm pe cronicar — cu cele 
viitoare și, celebrind erois
mul tineretului contempo
ran, al brigadierilor de pe 
tot cuprinsul patriei, oma
giem permanenta tinerețe 
revoluționară a patriei.

/
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Nu-i cazul Mizilului. 
consiliu popular-ce- 
sincronizată și subor- 
triplu scop care ar

„Ce le vom da să mă- 
Problema a rezolvat-o tot 

popular. în februarie, 
comisiilor permanente au 
pasul cartierele orașului
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Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
cu sprijinul corespondenților
Scînteii"

<
Incj. Dumitru ALEXANDRU 
întreprindereo de utilaj petrolier 
„1 Mai” Ploiești

întors și și-a înfipt coar- 
masca mașinii, făcînd-o 
și autoaccidentindu-se 

Corpul lui a fost predat

modern 
un randa- 

față 39 5,3 MILIOANE LEI reprezintă producția-marfă realizată peste plan, 
primul semestru al acestui an. de colectivul întreprinderii de repa-

i

PE SCURT, DIN SCRISORI;

Crăciun Leț. „Ceva 
regulă și-a zis el ur- 
unul dintre vagoane. A

FAPTUL1țară liberă, condusă de un popor liber
La Consfătuirea de lucru pe problemele 

muncii organizatorice si politico-educative, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat că „Incepind de la organele de stat, 
congresele și organismele naționale, la 
consiliile oamenilor muncii și adunările 
generale - care toate trebuie să se aflo 
sub îndrumarea partidului - să se asigure 
funcționarea armonioasă a tuturor aces
tor organe ale democrației muncitorești I" 

Rezultă de aici atît marea răspundere 
care revine organelor și organizațiilor de 
partid, permanenta grijă pe care secre
tarul general al partidului nostru o poar
tă perfecționării continue a cadrului de
mocratic de participare nemijlocită a oa
menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului popor, la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, cît și îm
binarea armonioasă a formelor de condu

cere democratică a societății cu. organele statului socialist.
In sistemul democrației noastre socialiste, un rol deosebit de important 

II au consiliile populare, organe locale ale puterii de stat, care asigură 
participarea amplă a cetățenilor la gospodărirea și conducerea directă a 
treburilor în județe, municipii, orașe și comune. Ele reprezintă o puternică 
forță politică și organizatorică în structura statului nostru socialist. Cele 
40 de consilii populare județene și consiliul popular al Capitalei, 23â de 
consilii populare municipale și orășenești și 2 705 consilii populare co
munale cuprind 62 170 de deputați aleși din rindul tuturor categoriilor 
sociale, dintre cei mai destoinici, energici și cOmpetenți membri ai so
cietății.

In alegerile din noiembrie 1982 electoratul a avut posibilitatea ca 
din 117 316 candidați să aleagă 57 542 de deputați. Aproape 53 la sută 
din numărul deputaților aleși în consiliile populare municipale șl oră
șenești sînt muncitori, maiștri, tehnicieni, iar aproape 64 la sută din 
numărul total al deputaților aleși in consiliile populare comunale sint 
țărani. Peste 70 la sută din numărul total al deputaților aleși lucrează 
nemijlocit în producție, lată cine sint cei care conduc astăzi destinele 
fiecărei localități, fiecărui județ,Țării întregi.

Practic, în condițiile autoconducerii, autoaprovizionării, autogestiunii 
și autogoispodăriril, drepturile consiliilor populare se lărgesc neîntrerupt. 
Nu există nici un domeniu de activitate în care ele să nu aibă atribuții 
tot mai mari. In fapt, consiliile populare exercită conducerea întregii 
activități economice și sociale din județe, municipii, orașe și comune, aria 
preocupărilor cuprinzind atît industria și agricultura, cît, și învățămîntul, 
cultura, ocrotirea sănătății, aprovizionatea și comerțul, gospodăria comu
nală și locativă — condiția fundamentală a succesului activității lor fiind 
participarea intensă a maselor la activitatea de conducere socială, antre
narea permanentă a cetățenilor la elaborarea și înfăptuirea deciziilor, la 
transpunerea în viață a legilor statului, la întreaga gospodărire a loca
lităților.

lată cîteva însemnări despre o localitate care a fost oraș doar cu... 
numele, dar care se legitimează ca atare în anii noștri. Am numit orașul 
MIZIL.

ecenii la rînd, Mizil a fost 
i m toponimic parcă damnat 
pa să fie ridiculizat. Magnet 
al zeflemelelor, „cetatea lui 
Conu Leonida11 s-a zbă

tut inutil ca să scape de ponoasele 
discreditului. Prima dată i s-a zis 
„oraș11 cu peste un veac și jumă
tate in urmă, dar oraș-oraș n-a 
ajuns decît de foarte curînd. Ghini
oanele — citește: rivalitățile dintre 
partidele politice și primarii... afe- 
renți — s-au țintit lanț, de parcă 
așezarea ar fi mărșăluit pe roți 
pătrate, iar drumul ei spre viața 
urbană ar fi fost 
pavat exclusiv cu --------------------
spinări de cămilă.

Neșanse peste 
neșanse. Ziarul 
„Vocea Buzăului11 
din 
scria că „j 
vitale ale orașu
lui Mizil sînt : 
iluminarea, ali
mentarea cu apă 
și pavarea străzi
lor11. Care oraș ? 
Case așezate aiu
rea, străzi aiurea, 
viață aiurea. Oraș 
era acela ? Și 
pentru ca zestrea 
să fie mai bogată : cîteva potcovă- 
rli, cîteva darace, o uzină electr.ică, 
o făbricuță de oțeț. Acestea erau 
toate la 23 .August 1944. Ba nu — 
mai erau peste o mie cinci sute de 
analfabeți.

...Ca să știi unde-ai ajuns, tre
buie să măsori de unde ai plecat. 
Rîndurile de mai sus au această 
menire. Definesc startul. Care, ca 
orice început, a fost dificil. Greu 
s-a mai trecut peste hotarul orașu- 
lui-oraș. în vara lui ’67, cu prilejul 
unei vizite de lucru în localitate, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea : „în viitor, Mizilul va de
veni, pe lingă un important centru 
viticol și cerealier, și un centru in
dustrial al Republicii Socialiste 
România11.

Afirmația a devenit faptă : Mi
zilul anului ’83 este deja o locali
tate agroindustrială de seamă. Iar 
măsurile și acțiunile întreprinse pe 
linia autoaprovizionării s-au dove
dit un real stimulator al dezvoltă
rii economiei locale. Este semnifi
cativ faptul că în consiliul unic 
agroindustrial al Mizilului s-au sta.- 
tornicit în ultimii ani cele mai im
portante recolte agricole — la grîu,

D

11 mai 1940 
,Nevoile

struguri, porumb șf floarea-soare- 
lui — ale județului Prahova. După 
o „amnezie"... păguboasă, locuitorii 
Mizilului s-au reîntors cu fața spre 
îndeletnicirile strămoșești. Și nu 
numai în marile unități ale com
plexului industrial-agrar, ci chiar 
și in cele 3 780 de gospodării ale 
populației.

Exemplul pozitiv l-a oferit — așa 
cum și trebuie — consiliul popular 
orășenesc, prin crearea primei gos- 
podării-anexă. Toți angajații con
siliului pot fi văzuți lucrînd acolo, 
în frunte cu primarul, Mielu Co-

Iaxa“, Fabrica de mobilă și Filatura 
de lînă pieptănată — sint cunoscute 
și peste hotare. Peste cinci mii de 
locuitori ai orașului sint antrenați 
in ocupații neagricole. Industria și 
agricultura, echilibrate organic- — 
iată ce a propulsat vechiul și pră
fuitul tîrg spre urbanizare. Dar a- 
devărata vigoare i-a conferit-o 
conlucrarea strinsă dintre cetățeni 
și consiliul popular.

„Nevoile vitale11 — cum le numea 
■ ziarul buzoian de pe vremuri — au 
. fost satisfăcute. Schița de sistema
tizare a fost întocmită in 1974. Din

Munca unită a cetățenilor - temelia
marilor realizări cetățenești

descu. Exemplul a prins. Acum, în 
Mizil există opt gospodării-anexă.

Deputății din cele 25 de circum- • 
scripții au contribuit mult ca spiri
tul de inițiativă să „încolțească11 pe 
fiecare stradă. Anul trecut, în gos
podăriile populației au fost crescuți 
360 de porci. Acum, tot acolo cresc 
peste 2 000! _E drept că au fost și 
îndoieli : ~
nînce?11. 
consiliul 
membrii 
bătut cu 
și au evidențiat soluții : numai ca 
spații intravilane existau încă 5 ha 
de teren care puteau fi cultivate cu 
cele necesare. Și au fost cultivate. 
A urmat o primăvară și un început 
de vară secetoase. „Ce facem?11, 
s-au întrebat oamenii într-o adu
nare cetățenească la „Tribuna de
mocrației11. Soluția a „țișnit11 tot 
acolo : „Forăm fîntîni11. iar ideea a 
prins nu numai „la curți11, ci și Ia 
biocuri, în jurul cărora fuseseră 
plantate legume.

...Aminteam mai sus că Mizilul a 
devenit și un centru industrial. 
Produsele celor 'trei întreprinderi 
de importanță republicană — „Re-

cei 27 de kilometri cît însumează 
străzile Mizilului au fost asfaltați 
17, restul s-a pietruit, ori s-a întă
rit cu macadam. în 1983 nu mai 
există stradă neracordată la rețeaua 
electrică ; nu mai există stradă fără 
apă curentă (în afara, celor de din
colo de perimetrul construibil). 
Lungimea canalizării în 1973 era de 
480 metri. Acum, în vara lui ’83, 
rețeaua canalizării măsoară 36 de 
kilometri. Cincizeci la sută din 
populație — 18 500 de locuitori — 
trăiește în apartamente noi. Planul 
cincinalului trecut prevedea 420 de 
apartamente; s-au ridicat 1 180 ! Al 
12-lea oraș al județului Prahova 
se humără printre primele la edi
ficarea locuințelor.

La Mizil se construiește în conti
nuare. Dintre cele 191 de aparta
mente ce*  trebuie ridicate în 1983, 
160 au fost deja predate, celelalte, 
sint in stadiu foarte avansat. în 
cinstea lui 23 August vor fi date in 
folosință o nouă librărie, o farma
cie (370 mp), un atelier de optică 
medicală, un nou centru de lapte și 
de pîine, un magazin de porțelanuri 
și cristaluri și prima florărie mo
dernă din istoria orașului. Abia

acum — după 152 de ani de cînd 
a fost declarat oraș — Mizilul își 
merită numele.

Iar dacă Mizilul a ajuns unde 
este, asta se explică în primul rind 
prin aportul cetățenilor. Un „creier 
civic11, oricit de valoros ar fi. dacă 
nu-i urmat și ajutat nu poate face 
mare • lucru. 
Conlucrarea 
tățeni a fost 
donată unui 
putea fi rezumat astfel : sistemati
zare — dezvoltare — înfrumusețare. 
Exemple? Aldea Marin, deputatul 

cartierului „Fefe- 
  lei11, mergînd din 

casă in casă, și-a 
■i ! mobilizat alegăto-

rii 5-’ impjeună, 
au făcut un club 
pentru tineret ; 
alt deputat, Vlă- 
duță Gheorghe, 
procedînd identic, 
a realizat canali
zarea în circa 21 
— materialele, bi
neînțeles, le-a o- 
ferit consiliul 
popular, iar mun
ca efectivă au 
prestat-o locuito
rii.

Pe Roman Magdalena, președin
ta comitetului O.D.U.S., am în
trebat-o : „ce rezultate ați obți
nut în activitatea de înfrumuse
țare a orașului?11. A. deschis „car
nețelul de care nu se desparte 
niciodată11 și mi-a răspuns : „în se
mestrul I ’83 : am amenajat 5 ha 
de spații verzi ; am plantat 3 500 de 
arbori și arbuști ; am amenajat 
9 000 ml șanțuri ; am reparat 22 000 
mp fațade de locuințe; am plantat 
2 000 de flori... Valoarea : 5 milioa
ne. lei. Să nu mă înțelegeți greșit : 
•am», adică nu eu, ci «noi», locui
torii, membri ai Organizației demo
crației și unității socialiste din 
Mizil11.

Am înțeles. „Noi, locuitorii11. în
seamnă de fapt conlucrarea deopo
trivă de fructuoasă dintre consiliul 
popular și cetățeni. Iar dacă n-ați 
mai trecut prin Mizil in ultimii zece 
ani, fiți siguri că nu-1 veți recu
noaște. „Cetatea lui Conu Leonida11 
a pierit demult. Munca cea nouă 
a impuș viața cea nouă. Iar acestea 
imoun elogiul.

Ca peste tot, dealtfel.

Coincidențe 
îmbucurătoare

tehnician 
August" 
statornic 
al ziaru- 
la cunoș- 
a colecti-

Ioan Gheorghe — 
la întreprinderea „23 
Satu Mare, vechi șt 
corespondent voluntar 
lui nostru — ne aduce 
tință o nouă realizare
vulul sătmărean : ieșirea de pe 
banda de montaj a mașinii de 
gătit cu gaze, purtind numărul 
8 500 000.

Aflăm, totodată, că șl in viața 
corespondentului nostru s-a in
tim plat un fapt deosebit, pe 
care-l consemnăm cu bucurie : 
loan Gheorghe a împlinit 30 de 
ani de cind este corespondent 
voluntar la diferite ziare ; in a- 
cest timp a scris peste 3 000 de 
articole de diferite genuri, 
in „palmaresul" său intră 
multe locuri I la diferite 
cursuri.

Si, printr-o coincidență,
o cifră rotundă se înscrie in a- 
ceste zile in biografia corespon
dentului: împlinirea virstei de 
50 de ani. Coincidente care sint 
tot atitea prilejuri de a-i ura 
noi succese și la mulți ani.

Recoltâ de 
distincții

Cine Intră in biroul lui Petrea 
Botezata, președintele coopera
tivei agricole de producție Sche
la (județul Galați), și cunoaște 
prea puține despre hărnicia ță
ranilor de aici, se poate edifica 
fie și numai privind in jur la 
pereții încăperii. Aceștia sint 
realmente acoperlți cu diplome, 
ordine și medalii : 10 „Ordi
ne ale Muncii" clasele I și II, 
24 de diplome, iar nu demult 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și Medalia de aur „Sece
ra șl Ciocanul". Să te tot min- 
drești cu asemenea recolte I

METROUL BUCUREȘTEAN
(Urmare din pag. I)

Ochi de Argus
Ne scrie corespondentul vo

luntar Teodor Balmoș : Trenul 
de marfă "0 502 tocmai plecase 
din stația Aleșd. Dintre cei ce-și 
aruncat ă privirile spre vagoa
nele lu. se număra și șeful de 
echipă ~ ■
nu-i in 
mărind 
alergat la șeful stației, ihfor- 
mindu-l despre ceea ce sesiza
se. A fost (anunțat de urgență 
apoi șeful statiei Butan, care a

nescu, directorul 
al întreprinderii 
București. M-aș opri doar 
la un singur exemplu în 
această ordine de idei : 
subtraversarea apeducte
lor orașului. Unele con
struite prin 1890. Cum să 
evităm tasările și, mai grav, 
eventualele întreruperi în 

. . aprovizionarea cu apă a 
ale __Bucureștiului.diferitelor cartiere ? Au 

fost întrebări care ne-au 
dat destule bătăi de cap. 
S-au avansat numeroase 
soluții tehnice. Pină la 
urmă am apelat la injecții
le de întărire controlată 
a zonei în cauză. Rezulta
tele au fost nu numai în
curajatoare, ci excelente. 
S-au făcut măsurători și 
am urmărit în timp locurile 
pe unde s-a lucrat. Nu s-au 
semnalat absolut nici un fel 
de deformări.

Siguranța și rigoarea a- 
cestor afirmații au din plin 
acoperirea în fapte : me
troul este locul de promo
vare a numeroase soluții și 
tehnologii românești. Este 
locul unde gîndirea științi
fică și tehnică românească 
au dat, și dau, în continua
re, nenumărate examene 
de competență, de compete 
tivitate. Din aceste exame
ne de mancă, de cutezanță, 
de creație — semne dis
tinctive ale virtuților ■ unui 
întreg popor care-și fău
rește propria sa istorie in
cepind cu borna de istorie 
nouă durată în August 1944
— s-a născut artera sub
terană a magistralei I de 
metrou. Din aceste exame
ne de muncă, de cutezanță, 
de creație, — care se țin 
mereu aici, ca într-o se
siune continuă, atît timp cît 
se va construi metroul
— se întrupează viitoare-

ghiu“), Armata Poporului 
(la intersecția Armata Po
porului — Lujerului), Pă
cii (în fața INCREST) 
și Industriilor (în fața 
IREMOAS).

Așadar, magistrala I de 
metrou face joncțiunea 

iti.,între două mari zone popu- 
. . late ; ’. '

Militari — Titan. Este așa-
P,bfaumita artfeVă" eSt-t/es£; ele 

peste 25 de kilometri lun
gime. Se estimează că pu
nerea în funcțiune a acestui 
ultim tronson al magistralei 
I va prelua din traficul 
urban circa 75 000 de călă
tori pe oră și sens, călători 
ce se vor adăuga la cei a- 
proximativ 140 000 — 180 000 
care făceau apel zilnic, și 
pină acum, la acest mijloc 
subteran de transport în 
comun.

O privire generală asupra 
însemnătății acestui seg
ment aflat în pragul intră
rii sale în funcțiune rele
vă : stațiile amplasate sînt 
la punctul de convergență a 
multor trasee de transport 
în comun de suprafață din 
și spre marile cartiere 
Drumul Taberei și Militari. 
De asemenea, ele vor fa
cilita joncțiunea cu zona 
suburbană Bolintin, vor 
absorbi fluxul puternic 
al ieșirilor din schimb în a- 
ceastă puternică parte in
dustrializată a Bucureștiu- 
lui — amintim doar între
prinderea de confecții și 
tricotaje București — șu
voiul de tinerețe studioasă 
al Politehnicii, Academiei 
.„Ștefan Gheorghiu" etc.

— N-a fost partea cea 
mai ușor de construit — ne 
spune tovarășul general-lo- 
cotenent Petre Constanti-

general 
Metroul-

le artere subpămîntene, de 
transport în comun. Artere 
care preiau tot mai mult 
din uriașul flux de supra
față din metropola de pe 
malurile Dîmboviței.

Acum, pe artera nevăzu
tă de pietonul de pe stradă, 
arteră cuprinsă intre pu
ternicele aglomerări umane 
și, deopotrivă, industriale de i Ș l „ 
Titan — Militari, cochetele I.M.G.B.,'' Apărătorii l‘Pa
și funcționalele vagoane, trlei, Sudului, Brâncoveanus 
construite de .meșterii ară- ttJ
deni, trag cu regularita
te matematică la 
moașele peroane din 
ții. Stații unde și-au 
intilnire travertinul 
Borsec cu granitul de 
cin, marmura roșie și 
gră de Moneasa cu mar
mura albă de Rușthița, 
placajele 
CESAROM ori 
armați cu fibră 
tabla de inox, 
cla securizată 
niturile de cîte 
goane trag 
scară și pleacă grăbite, 
fulgerînd prin kilometri de 
tuneluri. în orele de trafic 
intens se pun în circuit și 
garnituri de cîte 4 vagoane, 
iar în viitor sînt prevăzute 
și garnituri de cîte 6 
goane.

Ce înseamnă viitor 
la metrou ? Inginerul 
Malcoci, șeful programului 
de studii, cercetări, proiect, 
asimilări și experimentări în prezent o nouă magis- 
pentru oonstrucția metrou
lui bucureștean, il schițează 
astfel, în cîteva linii :

Viitorul, la metrou, a 
început din... februarie 1982. 
Atijnci s-a aprobat investi
ția pentru magistrala II a 
metroului și a tronsonului 
de legătură cu Gara de 
Nord. Tot în

început lucrările Ia aceste 
noi artere subterane.

Un stop-cadru absolut 
necesar : ce înseamnă ma
gistrala II, la care a început, 
cum spuneam, numără
toarea inversă ? , Artera 
subterană are o lungime 
de 18,9 km și 14 stații. A- 
cestea sint : întreprinderea 
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Noutăți în Oaș
Vă scriu cîteva rînduri despre 

Tara Oașului. Astăzi numai bătri- 
nii știu cum arăta, cu 30 sau 40 de 
ani în urmă, acest frumos ținut al 
țării. Dacă natura a fost darnică 
cu el, în schimb viața oamenilor 
era deosebit de grea. Peste tot 
domneau sărăcia și mizeria ; bolile 
bîntuiau satele ; lipseau spitalele, 
dispensarele, iar școlile erau puține 
Ia număr.

Cine s-ar abate astăzi pe la Ne
grești ar vedea că această 
cată imagine de altădată 
Oașului a dispărut pentru 
una. La intrarea în oraș,
Satu Mare, te întimpină zona in
dustrială. La început s-a ridicat 
acolo o fabrică — „Integrata 
in și cînepă11 — apoi o fabrică 
utilaj minier și tehnologic, o 
brică de textile „Tricotex11
altele. în locul țăranilor de odi
nioară, neștiutori de carte și împo
vărați de sărăcie, și aici au apărut 
noii muncitori — fiii țăranilor de 
ieri — absolvenți ai școlilor profe
sionale. Pentru ei s-au ridicat in 
oraș blocuri zvelte, luminoase, care 
au și împrumutat locului un aspect

întune- 
a Tării 
totdea- 
dlnspre

civilizat. Au apărut magazine co
merciale, instituții sanitare, școli, 
biblioteci, case de cultură, săli de 
cinema și cite altele. Casele noi 
construite în Negrești sînt în mare 
parte cu etaj. Din ele nu lipsesc 
radiourile, televizoarele, frigide
rele etc.

La drept vorbind, tntre viața 
oamenilor din Negreștii de azi și 
viața oamenilor din Negreștii de 
altădată nu mai încape nici o 
comparație. Vă scriu toate acestea, 
pentru că în curînd vom lua 
la o nouă aniversare a zilei 
August, ziua care a deschis 
mul mărețelor transformări
luționare din țara noastră. Șt asta 
ne dă prilejul să ne exprimăm 
hotărirea de a munci fără preget, 
sub conducerea partidului, pentru 
continua înflorire socialistă a pa
triei noastre, căci numai așa viața 
noastră va fi și mai bună, și mai 
fericită.
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Fabrica de utilaj minier 
ic din Negrești-Oaș

Pieptănari, Tineretului! U-f 
nirii (prin subtraversarea 
actualei stații), Universită
ții, Romană, Victoriei, Avi
atorilor, Aurel Vlaicu, Pipe
ra (cu subtraversarea ia
cului Herăstrău). Oamenii 
aceștia vrednici, care au 
terminat magistrala I cu 
patru luni mai devreme, so
cotesc această nouă arteră 
punctul cel mai fierbin
te al construcției metrou
lui și, prin munca lor te
nace, 
trare 
relor 
vește 
cu Gara de Nord, la care, 
de asemenea, s-a inceout 
lucrul intens, aceasta are o 
lungime de 4 kilometri și se 
desfășoară între Semănătoa
rea — Gara de Nord. Sta
țiile, pornind de la Semă
nătoarea, sînfr: Crîngași, 
Basarab, Gara de Nord. Pe 
planșetele de lucru ale pro- 
iectanților metroului se află

grăbesc ziua de in- 
în funcțiune a viitoa- 

tronsoane. Cît pri- 
ramura de legătură

anume : Gara de 
Obor — Panteli-

la metrou, în
de asemenea, șl

trală și
Nord — 
mon.

Viitor, 
seamnă,
intensa grijă ce se acordă 
realizării unui trafic fluent, 
rapid, în deplină siguranță 
a circulației. Transportul 
pe bulevardele subterane

este acum' controlat și su
pravegheat riguros, de la 
distanță, de către un dispe
cerat central care știe tot 
ce se intimplă pe traseul 
metroului. Tablouri sinop
tice arată poziția fiecărui 
tren in mișcare, situația e- 
nergetică etc. Se lucrează 
intens la etapa a doua, de 
ghid operator — în care 
dispeceratul nu numai că il

informa pe dispecer 
despre cutare ori cutare 
parametri, ci îi va oferi și 
soluții optime pentru des
fășurarea unui trafic efi
cient, in funcție de fluxul 
și refluxul călătorilor. E- 
xistă și un viitor... III, la 
care se gîndesc creatorii 
metroului românesc, in 
care întregul trafic va fi 
așezat pe calculator de

Concursul inventatorilor și inovatorilor
în întreprinderea în care lucrez 

— „1 Mai“ Ploiești — mișcarea in
ventatorilor și inovatorilor ia, de 
la un an la altul, o tot mai mare 
amploare. Datorită acestui necon
tenit progres, s-a născut și nevoia 
organizării unui „concurs intern11, 
care și-a propus ca scop sinteti
zarea celor mai bune invenții și 
inovații și stimularea celor mai 
pricepuți inventatori și inovatori. 
Cu sprijinul organizației de partid 
și al organizației sindicale, con
cursul a început recent, punind în 
atenția inventatorilor și inovatori
lor o bogată tematică privind, in 
primul rînd, îmbunătățirea calită
ții produselor, reducerea cheltuie
lilor de producție și a consumuri
lor energetice, creșterea producti
vității muncii, reducerea importu
lui și creșterea exportului. La sfir
șitul acestui an, care coincide cu 
încheierea concursului, cele mai 
valoroase realizări vor fi premiate 
în funcție de importanța și efici
ența lor economică. La valoarea 
premiilor se va adăuga cîte o re-

vorbești 
concurs, 
departe, 
s-au și 
Șerban 

valoroa-

compensă bănească, decurgînd din 
drepturile de autor, conform legii 
invențiilor și inovațiilor.

Deși este prematur să 
despre cîștigătorii acestui 
sfirșitul anului fiind încă 
primii ■ condidați Ia premii 
ivit. Astfel, subinginerul 
Ion, autorul unei invenții
se, a reușit să reducă importul a 
12 valțuri, ceea ce înseamnă o im
portantă economie de valută. Un 
alt candidat, tot subinginer, Neagu 
Gheorghe, a colaborat la realizarea 
unei mașini de debitat bare de 
oțel, printr-un procedeu 
de înaltă precizie, cu 
ment de zece ori mai mare 
de metodele cunoscute in alte țâri 
și cu un consum redus de energie.

Condițiile concursului au fost 
afișate în toate secțiile La el 
aderă in fiecare zi alți inventatori 
șl inovatori.

Drum direct legumelor spre piață!
Prin dispozițiile și reglementările 

din ultimul timp in domeniul apro
vizionării s-a dovedit încă o dată 
grija statului pentru ca oamenilor 
muncii de la orașe să Ie fie asigu
rate legumele, zarzavaturile și fruc
tele in mod constant, în cantități 
îndestulătoare și Ia prețurile legale. 
Dacă, în ansamblu, situația este 
bună, o carență continuă să se ma
nifeste : pe piață se găsesc cîte-

odată produse depreciate, refuzate, 
pe drept, de cumpărători. Comerțul 
nu are, astfel, decît de pierdut. Se 
știe și cine poartă răspunderea : în
treprinderea implicată direct în 
compartimentul aprovizionării.

împrejurările concrete arată că 
I.L.F. din Cluj-Napoca nu se pre
ocupă îndeajuns, cu operativitatea 
și promptitudinea necesare, pentru

proces — adică o condu
cere și supraveghere auto
mată. în lume, lucrul aces
ta s-a realizat doar parțial, 
pe mici tronsoane, la Lon
dra, Paris, San Francisco, 
Miinchen, Washington...

Cum se vede, ambi
țiile noastre țintesc sus, 
aspirația de a alinia me
troul București la construc
țiile competitive din acest

punct de vedere fiind nutri
tă din start. Călătorii care, 
în aceste zile de august, 
din preajma marii noastre 
sărbători, vor străbate cu 
metroul, de la un cap la 
altul Bucureștiul, pe ma
gistrala I dată în funcțiune, 
au de ce să fie mindri cu 
această operă înscrisă defi
nitiv în șirul nesfîrșit de 
edificii ale acestei epoci.

I oprit, trenul, dindu-i cale liberă 
abia după ce bara triunghiulara 
cu palețl a fost pusă la loc. 
Ochiul de Argus al șefului de 
echipă a înlăturat astfel un po
sibil eveniment nedorit.

Acfiunea 10 A"
Bineînțeles că mulți cititori 

nu știu ce este „Acțiunea 10 A".
Vă explicăm noi. „10 A" în
seamnă cele zece orașe din țară 
ale căror nume încep cu prima 
literă a alfabetului : Abrud. Ad- 
jud, Agnita, Aiud, Alba Iulia, 
Aleșd, Alexandria, Anina, Arad, 
Azuga. „Acțiunea 10 A" este o 
manifestare cultural-educativă 
anuală susținută in comun de 
către reprezentanții tinerilor din 
orașele respective. Inițiativa a 
fost luată, cu doi ani in urmă, 
de către Comitetul U.T.C. al 
orașului Aleșd. Recent a avut 
loc la Adjud ediția a treia. Me- 
saiul manifestării din acest an: 
„A fi om înseamnă a fi prieten 
cu semenii tăi, a fi pentru fră
ție, pentru colaborare, pentru 
viață, pentru oameni".

Pe linia 
tramvaiului 16

I
(

a face ca produsele de sezon să 
ajungă pe piață la calitatea care 
să-i satisfacă pe consumatori. în
treprinderea nu s-a ingrijlt in mă
sura in care trebuia de aspecte ele
mentare, cum ar fi descărcarea va
goanelor cu marfă proaspătă in rit
mul sosirii garniturilor și transpor
tul acesteia imediat spre piețele 
municipiului. în presa locală, res
pectiv ziarul „Făclia11, s-a scris des
pre nemulțumirile Regionalei C.F.R. 
Cluj la adresa I.L.F.-ului, arătîn- 
du-se că întîrzierile in preluarea

produselor dăunează mersului obiș
nuit al activității feroviare, prin 
blocarea prelungită a stațiilor de 
triaj. Este firesc ? Lipsurile exis
tente în organizarea muncii la o 
unitate de importanța I.L.F. Cluj- 
Napoca ar trebui să stea în atenția 
organelor în drept de a lua măsu
rile cuvenite pentru a se remedia 
și această „verigă11 din fluxul apro
vizionării.

Gh. BENGA
str. 6 Martie 36, Cluj-Napoca

O întimplare pe linia tramva
iului 16 din București. Ploua cu 
găleata, cerul se dezlănțuise 
furtunos și abia se mai putea 
inainta. La un moment dat, 
tramvaiul s-a oprit fiindcă fur
tuna doborise pe linie un pom. 
Cine să coboare pe asemenea 
potop ? Un tinăr și-a dezbrăcat 
cămașa, a coborit, a înlăturat 
obstacolul și s-a suit apoi in 
vagon ud leoarcă și zgiriat pe 
trup. Dar tramvaiul a putut 
porni. „Sigur, nu este o faptă 
nemaipomenită — menționează 
cetățeanul Ion Soare, care ne 
comunică această întimplare — 
dar e un fapt divers de care al
ții care erau de față nu au fost 
în stare. De aceea am notat și 
numele tinărulul : Gheorghe 
Leonte, manlpulant la depoul 
Colentina, care însă nu era in 
orele de serviciu.

Șoferii 
și animalele 

de munte

I 
ț

I

In
rații auto — Craiova. Planul la producția netă a fost depășit cu 1,5 mi
lioane Iei. la productivitatea muncii — cu 500 lei pe lucrător (Mircea Ursei, 
inginer, Craiova). ■ POLUARE. Cenușa de la termocentrala de la Ișalnița 
e descărcată intr-un depozit de unde vintul o spulberă in toate direc
țiile, ajungînd pină în cartierele Craiovei Uneori, in atmosferă acumulin- 
du-se multă cenușă, muncitorii unor șantiere sînt nevoiți să-și întrerupă 
activitatea. Organele locale de stat, împreună cu conducerea termocentra
lei sint datoare să ia de urgență măsuri pentru a se nune caoăt acestei 
situații. (Petre Bloju, comuna Butoești. județul Mehedinți), il ASTA E 
ECONOMIE 7 tn cartierul Ady Endre din Tg. Mureș este un laborator 
de cofetărie, care — ni se spune — din economie, a renunțat la o mașină 
folosită pentru transport. Acum, pentru transportul prăjiturilor și 
aJ altor dulciuri, la cofetării și chioșcuri, se folosesc autobuzele și auto
camioanele Închiriate de ocazie, tntr-un autocamion de 10 tone se 
transDortă 3—4 tone de prăiituri... Asta se cheamă economie de ben
zină ? (V. Beldeanu, Tg Mureș) H CU 90 DE HECTOLITRI, față-de 
plan, a crescut producția de lapte de vacă, in primul semestru al acestui 
an, la ferma zootehnică ce aparține de C.A.P. Chitila — Sectorul agricol 
Ilfov în aceeași perioadă s-au obținut 1 600 litri lapte de oaie, 126 kg 
lină și 7 000 kg carne peste prevederi. (Zaharia D. Ciulei, Chitila).
B „SANITARII PRICEPUȚI11. în cadrul concursului cu acest nume, 
organizat de „Crucea Roșie" la dispensarul din comuna Erbiceni-Iași, 
s-au evidențiat elevii de la cele cinci școli ale comunei. Ei au donat, in 
semestrul I, mai bine de 13 litri de singe. (Alistar C. Ion, comuna Erbi- 
ceni, județul Iași),

Nu este primul caz. De aceea 
Insistăm. Iată, in plină zi, in 
timp ce autoturismul l-SJ-2422 
se deplasa de la Huedin spre 
Poiana Horii (intre satele Cătata 
și Sincrai) in fată i-a apărut un 
căprior de toată frumusețea. 
Speriat, in loc să fugă, căprio
rul s-a 
nele in 
țăndări 
mortal.
apoi celor in drept. Dar se ridi
că o problemă : cum nu pe toa
te arterele rutiere premontane 
și montane Sint plantate indica
toare avertizoare asupra anima
lelor din zonă, conducătorii auto 
trebuie să dovedească și ei mai 
multă grijă și atenție.
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Acum, munca politico-organizatorică, spiritul de răspundere al tuturor organizațiilor 
de partid, al conducerilor de unități - concentrate intr-o direcție precisă:

EXPORTUL - realizat integral, 
zi de zi, in fiecare întreprindere!

TOATE FORȚELE SATELOR
- LA CULESUL RECOLTE!!

Ne aflăm într-o perioadă cînd in 
agricultură este în continuă crește
re volumul lucrărilor : s-a trecut la 
recoltarea florii-soarelui, se string 
fasolea, legumele, orzoaica, inul, 
plantele furajere și altele. începînd 
din aceste zile — cu două săptă- 
mini mai devreme față de alți ani
— și pînă în octombrie, trebuie 
adunată, transportată și depozitată 
producția care. însumează milioane 
de tone. Executarea unui volum de 
lucrări atît de mare — acum se fac 
pregătirile și pentru însămînțările 
de toamnă — presupune o temeini
că organizare a muncii, pînă în cele 
mai mici amănunte, o puternică 
mobilizare a oamenilor muncii din

) agricultură, a tuturor forțelor de la 
sate.

Eforturile materiale și de muncă 
depuse pentru obținerea recoltei 
din acest an sint mari și, de aceea, 
este în interesul oamenilor muncii 
din agricultură, al întregului popor,, 
ca ea să fie strinsă la timp și fără 
pierderi, transportată și depozitată 
cu grijă, asigurindu-se astfel buna 
aprovizionare a populației, alte ce
rințe ale economiei naționale. Iată 
de ce, în lumina sarcinilor sublinia
te la recenta consfătuire de la 
Mangalia, organele și organizațiile 
de partid au datoria să acționeze cu 
perseverență, să desfășoare o in
tensă muncă politico-organizatorică 
pentru mobilizarea și întărirea răs- . 
punderii în muncă a mecanizatori
lor și cooperatorilor, a lucrătorilor 
din I.A.S., a tuturor locuitorilor de 
la sate în vederea desfășurării în 
cît mai bune condiții a recoltării.

Sarcina la zi cea mai urgentă o 
constituie recoltarea, transportul și 
depozitarea florii-soarelui, plantă 
tehnică de mare valoare care s-a 
cultivat în acest an pe aproape 
478 600 hectare. în multe din 
județele situate în sudul și ves
tul țării, semințele de floarea-soa- 
relui au ajuns la maturitate, astfel 
încit se poate trece imediat la re
coltarea lor. Or, din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii -și. 
Industriei Alimentare rezultă că, 
pînă în seara zilei de 15 august, 
suprafețele de pe care a fost strîn- 
să recolta sînt mici : Olt — 6130 
hectare, Dolj — 2 400 hectare, Te
leorman — 2100 hectare, Mehedinți
— 920 hectare, "Giurgiu — .600 hec
tare. întrucit . in ultimele zile 
timpul s-a încălzit din nou, ceea 
ce a făcut să fie grăbită coacerea 
florii-soarelui, se poate trece din 
plin la recoltarea acestei culturi și 
în celelalte județe situate in sudul 
țării: Călărași,-Ialomița, Constan
ța, Tulcea. Brăila, sectorul agricol 
Ilfov și în zonele sudice ale ju
dețelor Argeș, Buzău, Prahova și 
Dîmbovița, precum și in județele 
din' sud-vestul țării.

Coacerea neuniformă a unor la- 
nuri de floarea-soarelui impune ca

\_________________________________

recoltarea acesteia să se facă selec
tiv, să nu se aștepte momentul 
cind ajung la maturitate toate ca- 
pitulele. Bine se procedează in ju
dețul Olt, unde s-a organizat tăie
rea manuală a capitulelor, care, 
după uscare, sint treierate staționar 
cu ajutorul combinelor. Și in uni
tățile agricole din alte județe se

tăți agricole din diferite județe re
colta este bună. Mai mult decit în 
cazul altor plante agricole, recolta
rea fasolei trebuie să se facă re
pede și cu cea mai mare grijă, spre 
a se evita atît pierderile de boabe 
prin scuturare, cît și deteriorarea 
acestora prin spargere, la treierai.

J
încheie recoltarea florii-soarelui în 
județele din sudul și vestul tării, 
lucrîndu-se cu toate mijloacele

I ■ : i■ '. i

zeze în aceste zile ample acțiuni, 
cu participarea elevilor, tineretului, 
a celorlalți locuitori, pentru strin-

J 1
• Livrarea integrală la fondul de stat 

a cantităților de produse agricole 
prevăzute - o sarcină care trebuie 
îndeplinită exemplar în toate uni- 
tățiie agricole, în toate județele.

jJ—-»—. ji—.-■ir•) **'  — .ji- .-i—----- ...■—..„rr- .un—- ...wc- j«r-„jih~  -jr- j

•) Indicatorii •privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe șase luni.

impune să se treacă și la recoltarea 
manuală a florii-soarelui, la uscâ- 

■rea ei cu grijă, spre a se. grăbi cu
lesul și a se preveni orice pierderi 
de semințe prin scuturare. Este 
bine ca peste tot să se muncească 
bine organizat, astfel încit în cel 
mult o săptămînă in toate jude
țele din sudul și vestul țării, unde 
lanurile au ajuns la maturitate, să 
se încheie recoltarea florii-soarelui.

Tot în aceste zile, o atenție deo
sebită trebuie acordată stringerii 
fasolei — plantă alimentară deose
bit de valoroasă. Datorită aplicării 
cu mai multă răspundere a tehno
logiei acestei culturi, in multe uni

Merită evidențiate în acest sens 
unitățile din județele Constanța și 
Olt,-unde stringerea tufelor d.e 
fasole s-a făcut și se face manual, 
iar la treierat, pe lingă combine, 
se folosesc și mijloacele clasice.

Potrivit datelor furnizate de mi
nisterul de resort, fasolea a fost 
recoltată de pe 82 620 hectare, re- 
prezentind 61 la sută din suprafața 
cultivată. Această lucrate este mai 
avansată în cooperativele agricole 
din județele Dolj, Olt. Ialomița, 
Călărași. Constanța, Brăila, Vilcea 
și Gorj. Recoltarea fasolei trebuie 
însă intensificată cu deosebire in

județele Teleorman, Buzău, Arad 
și Timiș — din prima zonă, precum 
și în județele Argeș, Caraș-Seve- 
rin, Dîmbovița — din zona a doua.

Concomitent cu aceste lucrări, 
este absolut necesar să. se acțione
ze energic pentru incheierea in cel 
mai scurt timp a recoltării inului 
pentru fibră, îndeosebi în județele 
Constanța. Buzău, Dîmbovița, Gorj, 
Cluj, Sibiu și Brașov, a orzoaicei 
de primăvară — in județele Bra
șov, Covasna și Harghita.

în mod cu totul deosebit se pune 
pentru această perioadă problema 
grăbirii ritmului de recoltare și de 
livrare a legumelor. în această pri
vință se remarcă județele Arad. Bi
hor, Bacău. Brăila, Constanța, Dîm
bovița, Ialomița, Teleorman și sec
torul agricol Ilfov care, față de pla
nul pe luna august, au livrat pină la 
această dată cele mai mari cantități 
de legume la fondul de stat. Re
coltarea și livrarea legumelor se 
desfășoară însă greoi in județele 
Argeș, Călărași, Dolj, Giurgiu, Me
hedinți, Prahova și Tulcea. Revine 
organizațiilor de partid de la sate 
sarcina de a iniția in aceste zile 
acțiuni ample, cu participarea ele
vilor, tineretului, a celorlalți locui
tori, pentru stringerea legumelor 
din grădini și livrarea lor operativă 
pe piețe, la fabricile de conserve și 
în depozite, spre, a se asigura apro
vizionarea ritmică a populației și 
cantitățile necesare de conserve 
si produse legumicole pînă la re
colta anului viitor.

Tot atît de important este ca pe 
măsura recoltării produselor agri
cole, fiecare unitate agricolă, fie
care județ să-și îndeplinească în
tocmai, în mod riguros, obligațiile 
contractuale la fondul de stat. 
Aceasta presupune organizarea 
exemplară a încărcării și trans
portului produselor, precum și 
preluarea lor operativă la bazele 
de recepție. Cu toată claritatea tre
buie să se înțeleagă că livrarea in
tegrală și in mod ritmic a cantități
lor de produse prevăzute la fondul 
de stat constituie o obligație legală, 
o sarcină de primă însemnătate 
pentru toate unitățile agricole.

Recoltarea culturilor tîrzii con
stituie o campanie care trebuie să 
se desfășoare bine organizat, in
tr-un spirit’de deplină" ordine " și 
disciplină. Iată de ce, acum în agri-2 
cultură, munca politico-organizato
rică, spiritul de răspundere al tutu
ror organizațiilor de partid, al con
ducerilor de unități să se concen
treze intr-o direcție precisă, de cea 
mai mare urgență — mobilizarea 
tuturor forțelor satelor la cules, 
transport și depozitare, pentru ca 
recolta acestui ăn să fie strinsă în- 
tr-un timp cît mai scurt și fără 
pierderi, depozitată și păstrată in 
cele mai bune condiții.

Pe drept cuvint se poate afirma 
că pentru colectivul Combinatului 
de prelucrare a lemnului din Su
ceava a devenit o adevărată tradiție 
de a se prezenta la orice moment de 
bilanț cu rezultate bune în îndepli
nirea planului la export. Preocupă
rile comuniștilor, ale tuturor lucră
torilor pentru realizarea ritmică a 
producției, in condiții de calitate de
osebite, pentru a răspunde exigen
țelor partenerilor externi s-au con
cretizat în expedierea săptămînă tre
cută de la fabrica din Suceava a 450 
de garnituri de mobilă pentru S.U.A. 
Dealtfel, aceasta este o secvență 
obișnuită aici pentru că în ultimele 
10 zile au fost livrate pe relația de
vize libere 350 tone plăci fibrolem- 
noase, iar la sfirșitul săptăminii tre
cute 102 000 mp PAL de la 
fabrica din Fălti
ceni. „Nu intîm- 
plățor am organi
zat în perioada 
15—22 august o 
„Săptămînă re
cord în produc
ție'1 — ne spunea 
tovarășul Simion 
Macovei, directo
rul combinatului. 
Vrem să intîmpi- 
năm marea noas
tră sărbătoare 
națională cu noi 
fapte demne de 
muncă. Ca urma
re, planul pe luna 
august îl vom în
deplini și vom 
recupera o parte 
din restanțele în
registrate pe 7 
luni. La 31 august, la export Vest 
nu vom mai avea restanțe la nici 
o comandă11. f 
acest context, 
luni care au 
prevederile de plan la export au 
fost depășite cu 1 000 mp panel, 
478 000 mp PAL, 526 mc placaj și 
peste 2 200 tone PFL. Sînt depă
șiri obținute în condițiile in care 
sarcinile de plan din acest an se în
scriu din punct de vedere 
și cantitativ la un nivel 
celor din anul trecut.

în ce direcții s-a acționat 
ționează la combinatul 
pentru obținerea unor ; 
succese ?

Răspunsul la această. întrebare nu 
este deloc simplu, rezultatele de pînă 
acum în ceea ce privește creșterea 
exportului și a eficienței sale fiind 
rodul unor acțiuni complexe, care 
au în vedere ansamblul de factori ce 
concură la înfăptuirea 
stabilite în aceste 

■loc ■ > ■ important îl 
tirea" temeinică și 
producției destinate 
cepînd 
lor cu partenerii externi, asi
gurarea bazei de materii prime și 
soluționarea tuturor problemelor im
puse de realizarea producției în 
strinsă concordanță cu cerințele pie
ței externe, cu exigențele creșterii 
eficienței activității de comerț exte
rior. în ceea ce privește producția 
acestui an, bunăoară, colectivul com- 

^binatuluj a reușit, încă din lunile

noiembrie și decembrie ale anului 
trecut, să contracteze întreaga pro
ducție destinată exportului, să asi
gure documentația și S.D.V.-urile 
necesare, să lanseze în fabricație 
Ioturile zero ale noilor produse pre
văzute a se realiza în prima parte 
a anului. Timpul astfel cîștigat a fost 
folosit pentru rezolvarea probleme
lor privind reducerea mai accentua- rindu-se zilnic, pe fiecare fază a pro- 
tă a consumurilor de materii prime 
și materiale, folosirea deplină a mij
loacelor tehnice și creșterea produc
tivității muncii.

Dealtfel, tocmai pe această bază a 
fost posibil ca în combinat să se de
finitiveze o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să asigure în
deplinirea și depășirea prevederilor 
de plan la export la o serie de 
sortimente, țn condițiile sporirii răs-

tregului mecanism productiv. Si fap
tele dovedesc că aceste cerințe sint 
bine cunoscute in combinatul suce
vean. Astfel, atît la fabrica din 
Suceava, cit și la cea din Cîmpu- 
lung Moldovenesc producția se lan
sează în fabricație în loturi optime, 
ce cuprind între 150 și 400 piese de 
mobilă, realizarea fiecărui lot urmă-

La Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava

ÎNALTA CALITATE ASIGURĂ

cesului tehnologic, în acest fel se re
duce ciclul de fabricație, materiile 
prime sînt mai judicios folosite, spo
rește productivitatea muncii.

încă un aspect foarte important : 
Ia elaborarea și aplicarea în produc
ție a soluțiilor, tehnologiilor și mă
surilor privind creșterea exportului și 
a eficienței sale participă, practic, 
întregul colectiv al combinatului. Nu 
de mult, în combinat au fost elabo

rate noi tehnolo- 
_______________ gii de prelucrare 

a profilelor pen
tru noile tipuri 
de mobilă, s-a 
schimbat concep
ția tehnologică 
privind finisa
rea subansamble- 
lor, proiectarea și 
executarea scule
lor tăietoare, s-a 
introdus finisajul 
cu lacuri nitrola- 
te, măsuri care 
au contribuit de
opotrivă atît Ia 
creșterea produc
ției, cit și a ca
lității acesteia, 
între cei ce au 
contribuit la con
ceperea și finali- 
soluții tehnice ii 

Mircea Ho

PRODMOR hIMPIÎiTIVlIAIl
ȘI EFICIENTA

zarea acestor noi 
regăsim pe maiștrii 
lea și Stan Staicu, pe subingine- 
rii Alexandra Arseniuc și Vlad 
Stelian și alți specialiști, care 
se situează permanent în rindul celor 
mai activi promotori ai noului. La 
rindul său, inginerul Adrian Moraru 
ne arată un dispozitiv pentru șlefuit 
coroanele la vitrine și dulapuri. 
Această operație, deosebit de difici
lă, se executa manual și dura foarte 
mult. Prin realizarea dispozitivului 
cu disc din placaj, pe care se lipește 
hîrtia abrazivă, timpul de șlefuire se 
reduce la jumătate, crește calitatea 
produselor și se diminuează efortul 
fizic.

Sint numai cîteva dintre preocupă
rile colectivului de oameni ai mun
cii de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Suceava consacrate sporirii 
continue a exportului. Rezultatele de 

.......... — —-..., ----- ....— și fermitatea
un zate în acest scop o serie deforma-" cu care fee ăt'țiorie’âză în prezent pen- 

ocupă pregă- ții de lucru, a dus în mod Cert 'la tru înfăptuirea .sarcinilor și indic; j-

punderii față de calitatea produselor. 
De pildă, avindu-se in vedere ex
periența bună de la fabrica de mo
bilă din Suceava, unde de peste doi 
ani se lucrează numai pentru export, 
s-au depus eforturi susținute pentru 
restructurarea completă a producției 
și la unitatea combinatului din Cîm- 
pulung Moldovenesc.

— In prezent — ne spune directo
rul ■ combinatului — avem satisfac
ția că într-o perioadă foarte scurtă 
am reușit să modernizăm aproape in 
întregime producția acestei unități, 
care de la începutul anului a livrat 
la export numai sortimente noi de 
mobilă.

— Care sînt efectele acestei ac
țiuni ?

— Faptul că două fabrici au fost 
specializate în realizarea unor pro- 
duse_ destinate exclusiv exportului, 
iar în celelalte unități din Suceava, 
precum și la fabrica de P.A.L. și 

obiectivelor mobilă din Fălticeni sînt speciali-- pînă acum, "hdtă'rîrea domenii.. - . . .

Să nptăm, deci, in 
că în cele șapte 

t trecut din acest. an

calitativ 
superior

: si se ac- 
sucevean 

asemenea

din timp" a 
exportului, în- 

cu încheierea contracte- 
partenerii externi.

creșterea calității producției, la rea
lizarea ritmică a produselor și li
vrarea lor la termen sau. la cererea 
partenerilor externi, chiar in devans. 
Creșterea și menținerea prestigiului 
pe piața externă ne obligă, firesc, la 
un efort organizatoric mai susținut.

într-adevăr. realizarea unui export 
dinamic și eficient implică prompti
tudine și receptivitate față de solici
tările partenerilor externi, deziderate 
posibil de înfăptuit numai prin 
funcționarea cu înaltă precizie a în-

țiilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., privind promovarea și 
mai puternică a exportului, prin rea
lizarea de produse competitive, ele 
înaltă calitate, constituie garanții 
sigure că acest harnic colectiv va 
reuși să depășească planul la export 
pe acest an hotăritor al cincinalului.

Sava BEJINARIU 
Radu BOGDAN 1

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, din 
unități agricole, construcții, transporturi, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii iulie ’) pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Zemeș, județul Bacău, cu 
711,2 puncte.

Principalii .indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică, 7,6 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată ; depă
șiri de plan au mai .fost obținute la 
producția netă, productivitatea mun
cii și la beneficii ; cheltuielile tota
le la 1 000 lei- producție-marfă au 
fost mai mici, decît cele planificate 
cu 8,5 la sută, iar cele materiale cu
7,8 la sută.

Locul II : Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, județul Argeș.

Lbcul III : Schela de producție pe
trolieră Găești, județul Dîmbovița.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

' DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați cu 462,5 puncte.
Unitatea a depășit cu 4,3 la sută 

sarcinile de plan privind producția 
de energie .electrică la bornele ge
neratoarelor și la graficul de putere 
la dispoziția sistemului energetic 
național ; consumul tehnologic pen
tru producerea energiei electrice și 
termice a fost redus cu 0,6 la sută, 
iar cheltuielile prevăzute in buget 
cu 4,2 la sută.

Ixicul II : întreprinderea electro- 
centrale București.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR 
METALURGICE

Locul I : întreprinderea de țevi 
„Republica“-București cu 586,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,7 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 1,8 la sută la producția fizică, 
2 la sută la producția-marfă vîndu- 
tă și încasată ; beneficiile planifica
te au fost depășite, iar cheltuielile 
totale și materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met,“-București.

Locul III : întreprinderea „Cablul 
Românesc11-Ploiești.

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, AUTOCA
MIOANE, TURISME, RULMENȚI 

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecanică 

Tirgu Secuiesc, județul Covasna, cu 
764 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,5 la sută la pro
ducția fizică, 7.2 la sută la produc
ția netă. 10,8 la sută la productivi
tatea muncii, 4,9 la sută la benefi
cii ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea- mecanică 
și piese de schimb Oradea.

Locul III : întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș. .,
ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — SUB- 
RAMURA CHIMIE ANORGANICĂ 

ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Întreprinderea chimică 

Dudești — București cu 1118,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la ăută la pro
ducția fizică. 32,7 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția netă, export, beneficii, 
livrări la fondul pieței ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 3,4 la sută, jar cele mate
riale cu 2,3 la sută.

Locul II : Combinatul de îngrășă
minte chimice Năvodari.

Locul III : Combinatul chimic Fă
găraș.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICĂ 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENTE 

SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Preeizia11- 

București cu 1014,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția netă, 8,1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 6,5 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
importante de plan au fost obținute 
Ia export și beneficii ; consumurile 
de energie electrică și combustibili 
au fost mai mici decit cele normate 
cu 10,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
Roșie“-București.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „IIeliadc“-Bucu- 
rești cu 802,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12.1 la sută la pro
ducția fizică, 3,3 la sută la producția 
netă, 2 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la export și la be
neficii ; cheltuielile totale au. fost 
mai mici decit cele planificate cu 
3,1 la sută, iar cele materiale cu 1,1 
la sută.

Unitătî fruntașe în întrecerea
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pentru îndeplinirea planului 
și angajamentelor pe acest an

o
Locul II : întreprinderea de pro

duse lemn-mobilă București.
Locul III : întreprinderea de pre

lucrare a lemnului Iași.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(bumbac)

Locul I : întreprinderea Țesătoria 
de bumbac Sighișoara cu 871,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția fizică, 16,9 la sută la produc
ția netă, 12,3 la sută la export, 12,9 
la sută la productivitatea muncii; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 1,3 Ia sută, iar 
cele materiale cu 5,3 la sută.

Locul II : întreprind'erea textilă 
Pitești.

Locul III : întreprinderea textilă 
Aurora — București.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 1 219,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția netă, 3 Ia sută la beneficii, 26 
la sută la livrări la fondul pieței ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
3,4 la sută, i-ar cele de energie elec
trică și combustibili cu 22,4 Ia sută.

Locul TI : întreprinderea „Adesgo11 
— București.
. Locul III : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru in

dustrializarea sfeclei de zahăr Buzău 
cu 1 110,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 49,9 la sută la pro
ducția fizică, 28,1 Ia sută la produc
ția-marfă vindută și încasată ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția ' netă, productivitatea 
muncii și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.

Locul III : întreprinderea de ulei 
Slobozia.

ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie11, județul Giurgiu, cu 
1 084 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 59 Ia sută Ia pro
ducția fizică și livrările de lapte la 
fondul de stat, 24,3 la sută la pro

ducția fizică și livrările de carne la 
fondul de stat și . cu 5,4 la sută la 
efectivele de porcine la sfirșitul pe
rioadei ; cheltuielile la I 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai 'mici decît 
cele planificate, obținîndu-se impor
tante depășiri de plan la beneficii.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de montaj 

și service pentru automatizări și tele
comunicații București, cu 937,9 
puncte.

Prlncipalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,7 la sută la pro
ducția netă, 16,2 la sută la producția 
de construe,ții-montaj terminată, 16,4 
la sută la productivitatea muncii ; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost mai 
mici decît cele normate.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și mate
rialelor de construcții Brașov.

Locul III : Grupul de șantiere 
montaj-construcții „Vulcan11 — Bucu
rești.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de construcții 
Bacău, cu 978,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost,depășiți cu : 19 la sută la pro
ducția netă de construcții-montaj, 3,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au fost 

obținute la numărul de locuințe date 
în folosință și la.beneficii ; consumu
rile de ciment, metal, combustibili și 
carburanți au fost mai mici decit 
cele normate.

Locul II : întreprinderea județeană 
de construcții-montaj Vilcea.

Locul III : Trustul de construcții 
Argeș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

port și utilaje pentru construcții 
Rovinari cu 86G,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 55,4 la sută la vo
lumul mărfurilor • transportate, 53,4 
la sută la producția netă, 34,5 la 
sută la productivitatea muncii ; con
sumurile de carburanți au fost mai 
mici decit cele normate cu 2 la sută.

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Gorj.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATĂ
Locul I : Stația Ploiești-Est cu

396,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ductivitatea muncii, 23,3 la sută la 
vagoane intrate-ieșite, 1,6 la sută la 
greutatea medie brută a trenului de 
marfă ; staționarea vagoanelor de 
marfă la încărcare-descărcare a fost 
redusă qu 12,8 Ia sută, iar cea in 
tranzit cu manevră cu 26,9 la sută.

Locul II : Stația Bacău.
Locul III : Stația Ișalnița.

ÎN COOPERAȚIA .
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de cre
dit Gorj cu 602 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția industriei mici, 8 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 
5 la sută la desfaceri de mărfuri cu 
amănuntul și la beneficii ; depășiri 
importante de plan au fost obținute 
la export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decit cele planificate cu
12,8 la sută.

Locul II: Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit 
Vilcea.

Locul III : Uniunea județeană" a 

cooperativelor de producție, achizi
ții. desfacere a mărfurilor și de cre
dit Iași.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economică 

de odihnă Snagov cu 565,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 16,5 la sută la
prestări de servicii pentru populație, 
23,2 la sută la desfaceri in alimen
tația publică, 11,6 la sută la benefi
cii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
decit cele planificate.

Locul II : întreprinderea de hote
luri și restaurante Eforie Nord.

Locul III : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Mangalia.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Brăila cu 
438,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26,1 la sută la vo
lumul total al materialelor refolosi- 
bile colectate, 34 la sută la volumul 
fizic de oțel, 16,6 la sută la fontă,
27,8 la sută la alamă, 41,6 la sută la 
anvelope ; cheltuielile de circulație 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 3,7 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Constanța.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Caraș-Severin cu 1 338,4 puncte.

Principalii .indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,3 la sută la pro
ducția și prestările în unități fi
zice, 29,3 la sută la încasări din ac
tivitatea de producție și prestări de 
servicii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă in
dustrială și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție și pres
tări de servicii au fost mai mici de
cît cele planificate cu 5,1 la Sută, 
iar cele materiale cu 12,5 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău.

(Agerpres)
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Vara lui ’44. O vară a- 
parent liniștită, cu soare 
fierbinte și, din cînd în 
cînd, cu averse de ploaie, 
însoțite de puternice, ful
gere și tunete părea să nu 
anunțe nimic neobișnuit. 
Oamenii — cei ce nu fu
seseră smulși fără voia lor 
și trimiși să lupte într-un 
război pe care nu-1 dorise
ră — strîngeau recoltele, 
îngrijeau animalele și se 
pregăteau pentru iarna ce 
urma să vină, 
du-se, ca de 
pră. Pentru 
ivise și o rază 
De pe frontul 
pe calea undelor sau a te
legrafului, soseau din ce în 
ce mai multe, mai triste, 
mai alarmante știri pentru 
guvernul fascist 
rile reacționare, 
ce împinseseră 
război. Poporul 
cu speranță și 
Armatele fasciste înregis
trau puternice lovituri pe 
toate fronturile, suferind 
înfrînveri după înfrînveri 
fără să aibă timp de refa
cere.

de trupe, forțați

anunțîn- 
obicei, as- 

popor se 
de speranță, 
din răsărit.

și grupu- 
pentru cei 

tara în 
le primea 
încredere.

mai mici 
de împrejurări, nu au avut 
de ales și s-au retras pes
te graniță, iar acolo unde 
erau in număr mai mare 
cum era in Arad. Radna, 
Lipova au opus rezistență. 
Ordinul era clar și precis : 
cei ce nu înțeleg să pără
sească țara in 
fie dezarmați 
zonieri.

S-a trecut 
rea ordinului, 
tea Nădlac, ofițerii ger
mani de la garnizoană au 
fost invitați de comandan
tul plutonului, și li s-a ce
rut 
Dar 
una 
tru 
afla 
Moldova și cu 
thyste au dat un atac în 
toată zona de frontieră a 
Aradului, Curtici, Nădlac 
și Crișul Mare. în acea 
încleștare un ostaș român 
a căzut la datorie, doi au

uptele de 
t și din 

ale 
ce in 

mai

frontieră, 
celelalte 
Aradului 
ce mai 
înverșu- 

zi

24 
Și

de ore, să 
luați pri-

executala ...........
în localita- 

ofițerii

să părăsească țara,
în aceeași zi, împre- 
cu trupele sosite pen- 
a întări frontul ce se 
in acea perioadă in 

cele hor-

Lupta _ 
cit ( 
zone 

erau din 
intense și 
nate. Inamicul presa, 
și noapte, cu tot mai mul
te întăritori, motorizate și 
blindate, pentru a putea 
pătrunde spre linia fron
tului. In zilele de 24 și 25 
august, în urma unor lupte 
puternice, inamicul a su
ferit alte importante în- 
frîngeri. Au fost captura
te, în gara Aradul Nou, 
alte două trenuri germane 
ce veneau dinspre Timi
șoara, cu direcția Ungaria. 
Trupele germane au intrat 
în derută. în Arad, tot în 
aceeași perioadă, au fost 
dezarmați și luați prizo
nieri. soldați și ofițeri ger
mani de la comandamentul 
garnizoanei hitleriste din 
Cetate, unde se credeau în 
mare siguranță. Apoi, cu 
și mai mare ușurință, au 
l'ost dezarmate trupele 
germane din cazarma de

încununat 
luptă pli- 
in ciuda

P"-ea o zi caldă de au
gust. La radio, că de 
obicei pe timoul răz

boiului. știri de . toate soiu
rile abia sosite de ne front 
si mu’ică, mai veselă sau 
mai tristă. Era ne înserate 
și adia un vînt blind cînd, 
spre apus de soare, s-a a- 
nunțat că pe calea undelor 
se va transmite un impor
tant comunicat. Anunțul 
s-a renetat apoi la inter
vale din ce în ce mai 
scurte. Stăteam pironit cu 
urechea într-un aparat ră
gușit și deodată crainicul 
anunță : „Transmitem pro
clamația către țară „.„Ro
mâni : Dictatura a luat 
sfîrșit și cu ea încetează 
toate asupririle..."

Era seara zilei de 23 Au
gust 1944. Grupările fas
ciste din România, cu 
petele infierbîntate, 
trăiau ultimele clipe, 
scurt timp grănicerii de pe 
frontiera de vest au pri
mit ordin să oprească o 
eventuală pătrundere a 
trupelor fasciste și hor
thyste in țară, precum șl 
retragerea din țară a aces
tor trupe cu armament, 

./fțțijnitie și șl te bunuri; ma-

Evocare a vitejiei și eroismului 

ostașilor romani în lupta împotriva 

trupelor hitleriste

fost răniți și doi au 
luați prizonieri, toți 
plutonul de grăniceri 
Nădlac.

fost 
din 
din

versate. întoreîndu-ne acasă cu 
cele mai frumoase impresii în etapa 
imediat următoare ne pregătim pen
tru tradiționalul „Festival al muzi
cii de cameră" din orașul nostru*  
după care avem în vedere imprima
rea celui de-al doilea disc al forma
ției și desigur o serie de concerte în 
centrele muzicale, iar dacă ni se 
face cinstea de a ne invita, reve
nim cu multă plăcere la anul la 
această reușită reuniune muzicală.

— Formația „Canto Armonico" pe

peste 30. de festivaluri internaționa
le în toată Europa și America. Pen
tru noi este reconfortant să întîl- 
nian pentru a doua oară la Miercu
rea-Ciuc un festival cu o proble
matică atît de vitală pentru cultu
ra noastră și în special să-1 găsim 
în pliin progres. Trebuie să remarc 
că îl deosebește de ediția preceden
tă o mai mare consistentă și di
versitate a programului ; artiștii, fie 
ei conducători de formații sau com
ponent! ai acestora, într-un an de 
zile au căutat și au găisit lucrări 
care, probabil, s-au cîntat c'îndva, 
dar despre care nu mai știam ni
mic. Așa a fost o primă audiție 
mondială absolută, a unuia dintre 
cei mai reprezentativi muzicieni 
neerlandezi. Josquin des Preș care 
a trăit și a creat intre anii 1450— 
1521. Este remarcabil și aproape u- 
luitor să știm că s-a găsit la Tir- 
gu Mureș o asemenea piesă de te
zaur. El aparține atît patrimoniului 
national, cit si celui universal. Va
rietatea modurilor de prezentare a 
muzicii vechi a fost mai atractivă, 
mai captivantă. Pentru noi. care am 
abordat de la început („Madrigalul" 
a impliniit două decenii de existen
ță !) muzică preclasică profilul aces
tui festival este cum nu se poate mai 
potrivit. Vom include in repertoriul 
nostru o serie de piese care s-au 
lansat pentru prima dată în aceșt 
festival, dedicînd această parte 
repertoriu muzicii vechi cu convin - 
gerea că prezentul nu va fi niciodată 
deplin în absența trecutului, după 
cum nici viitorul nu va fi luminos, 
dacă prezentul nu este deplin. în 
întregul său, festivalul a relevat în
suflețirea cuceritoare, noblețea uma
nă față de artă, față de muzică, față 
de frumos".

lor. fată de confluente provenind 
din straturile culturii rurale si o- 
rășenești. de tradiție orală sau cul
tă, fată de influente seculare pro
venind din Orient sau fată de cele 
de filiație europeană, topite toate 
în orizontul atît de prețios al spa
țiului de cultură al tării noastre. 
Este firesc ca in acest context reali- 
zările artiștilor profesioniști să în- 
tîlnească strădaniile artiștilor ama
tori. iubitori ai muzicii naționale si 
universale, ca ansamblurile vocal-

în organizarea Comitetului jude
țean de cultură și educație socialis
tă al 'județul ui Harghita in . colabo
rare cu Televiziunea română, la 
Miercurea-Ciuc s-a desfășurat re
cent cea de-a IV-a ediție a „Festi
valului muzicii vechi", manifestare 
culturală care se bucură de la o e- 
ditie la alta de aderența unui im
presionant număr de muzicieni pro
fesioniști si amatori din întreaga 
tară.

De unde a pornit și ce înseam
nă azi pentru iubitorii de muzică 
și frumos „Festivalul muzicii vechi" 
din Miercurea-Ciuc ?

— In primul rând — ne-a spus 
prof. Kardalus Jănos. directorul 
Centrului județean de îndrumare a 
creației populare și mișcării artis
tice de masă Harghita — aș dori 
să reamintesc faptul că acest festi
val s-a născut dini' datoria de a 
cinsti cum se cuvine memoria ma
relui muzician român loan Caioni, 
savant, poet-compozitor. om cu o 
vastă cultură universală care a con
tinuat pe aceste meleaguri tradiția 
tiipăririi cărților, de a pune în va
loare moștenirea muzicală de o 
inestimabilă valoare, lăsată nouă, 
oamenilor muncii de azi. prin tru
da pilduitoare a acestui mare căr
turar. Datorită cadrului generos ofe
rit de Festivalul national ..Cântarea 
României", manifestarea aceasta mu
zicală de la Miercurea-Ciuc. și-ă gă
sit un profil bine determinat : ea 
face parte dintre acțiunile menite să 
pună in valoare creația muzicală na
țională, operele născute pe acest pă
mint al conviețuirii noastre frățești. 
Răspunzind exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de a 
păstra și duce mai departe minu
natele comori muzicale făurite de 
poporul nostru, „Festivalul muzicii 
vechi" din municipiul Miercurea- 
Ciuc și-a lărgit pe parcursul celor 
patru ediții in mod considerabil aria 
de cuprindere, constituindu-se într-o 
nouă modalitate de cunoaștere și 
perpetuare a marilor valori muzicale. 
După opinia noastră, această mani
festare este încă 6 dovadă a frumu
seții și originalității muzicii create 
pe pămintul românesc, precum și a 
posibilităților nelimitate pe care noi, 
cei de azi, le avem de a valorifica 
acest tezaur, de a-1 prezenta publi
cului larg. Indiferent de naționali
tate, muzica adevărată ni se adre
sează tuturor în același limbaj al 
frumosului și ne transmite mesajul 
înțelegerii și al frăției, al înnobilării 
ființei umane.

Urmărind să demonstreze pe în
țelesul tuturor cît de actuale sînt si 
azi rezonantele muzicii vechi, fie
care ediție a acestei reuniuni mu
zicale este concepută și se desfă
șoară după criterii științifice și mu
zicale riguros stabilite, astfel îneît 
să exercite o influență pozitivă a- 
supra înființării de noi formații de 
muzică îmbogățirii continue a fe- 

, pertoriului forpiațiiiqr existente, 
r creșterii neîncetate a valențelor ar

tistice si interpretative a acestora, 
concomitent eu stimularea și edu
carea publicului spectator în spiri
tul idealurilor de pace. înțelegere, 
prietenie și frăție, de dragoste pen
tru muzică și frumos. Ne place să 
credem că festivalul, a cărui gazdă 
ospitalieră ne străduim să fim în fie
care an. reușește să răspundă aces
tor nobile îndemnuri și exigente.

Programul actualei ediții a festi
valului a cuprins o serie de con
certe muzicale și corale susținute de 
formații din Oarei, Odorheiu Secuiesc, 
Sfîntu Gheorghe, Cluj-Napoca, 
Gheorgheni, Tîrgu-Mureș, Brașov, 
Satu Mare, Miercurea-Ciuc, Bucu
rești. Merită subliniat faptul că prin 
contribuția remarcabilă a tarafurilor 
din Miercurea-Ciuc 
folcloric din Tîrgu 
liniat cu pregnantă 
cultivarea muzicii 
mină in mînă cu ___ ____ ___
mai autentic folclor.

Evenimentul principal al festivalu
lui l-a constituit reintilnirea melo
manilor din Miercurea-Ciuc cu 
oaspetele de onoare al festivalului, 
vestitul cor .Madrigal" din Bucu
rești. dirijat de profesorul universi
tar. artistul emerit Marin Constan
tin. Prezentîndu-se cu un program 
nou. in context cu scopul urmărit 
de ediția actuală a festivalului, ma- 
drigaliștii profesorului Marin Con
stantin au demonstrat si de aceas
tă dată virtuți artistice greu de e- 
galat. pilduitoare pentru orice 
terpret muzical, răsplătiți fiind 
public nrin aplauze îndelungate.

— In mod cert, manifestările 
nuale. devenite tradiționale, de 
Miercurea-Ciuc — a remarcat Du
mitru Avakian, membru al Colegiu
lui criticilor muzicali — depășesc 
cadrul 6trict muzical initial decla
rat : este vorba de o firească și en
tuziastă omagiere a unei spiritua
lități carpato-dunărene. creatoare — 
de secole — de valori autentice de 
mare nivel european in planul cul
turii și artei. Să apreciem deschi
derea generoasă a manifestărilor 
festivalului față de creații muzical- 
poetice extinse de-a lungul secole-

septembrie s-au 
de glorie intr-o 
nă de sacrificii, 
raportului de forțe de 1 la 
8 în favoarea fasciștilor. 
Lor li s-au adăugat jert
fele eroilor de la Păuliș și 
de pe Valea , Crișului Alb, 
de pe Someș și de pe Mu
reș, pină etnd ultima biaz- 
dă de pămint, ultima lîșie 
din pămintul sfînt al pa
triei a fost eliberat.

De cite zile și cite nopți 
de încordare și. neliniște, 
de veghe cu arma în mînă 
la fruntariile țării am 
avut parte și noi, cei clțiva 
ostași români din plutonul 
de grăniceri Nădlac.

.'..Era pe la miezul nopții. 
O noapte întunecoasă 
august de îți 
degetele în ochi.
nopții a 
zbîrnîitul

— Alo, 
Situația 
pe terminate cu muniția.

Era apelul sergentului 
Gheorghe Gorcea, șeful de 
pichet, către comandantul 
plutonului de grăniceri 
Nădlac. După cîteva indi
cații date, convorbirea s-a 
întrerupt. Noroc că s-a 
stabilit parola între pichet 
și cel ce va duce muniția.

S-a dat alarmă și s-a 
făcut apel printre soldați, 
cine se oferă să ducă mu
niție. Sigur, cel mai firesc 
ar fi fost să se dea ordin 
unui soldat. Dar s-a con
statat, și comandantul avea 
o bună experiență, 
atunci cînd face apel la 
conștiință acțiunile de fe
lul acesta chiar și mai gre
le erau cele mai reușite.

de 
dădeai cu 

Liniștea 
fost soartă de 
telefonului. ■ 
sîntem încercuiți. 

e gravă. Sîntem

„Festivalul muzicii vechi1", la Miercurea-Ciuc I

insbrumentale școlare, sătești sau o- 
rășenesti să evolueze in proximita
tea prestigioasă a reputatului cor 
„Madrigal" din București, condus de 
Marin Constantin, a formației clu
jene „Collegium Musicum Academi- 
cum". ..Vox Humana" din Sfintu 
Gheorghe, .,Cantus Serenus" din 
Brașov și a altor formații valoroa
se din tară, a unor soliști de re
nume.

— Festivalul muzicii vechi de la 
Miercurea Ciuc — ne-a împărtășit 
din impresiile formației „ Cantus 
Serenus" din Brașov, profesorul Ho- 
ria Cristian — ne prilejuiește atit 
nouă, muzicienilor, cit și maselor 
largi de oameni ai muncii noi posibi
lități de cunoaștere și aprofundare a 
valorilor muzicale realizate de pre
decesori, fiind în același timp un ca
dru optim pentru apropierea între 
muzicieni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități din 
țara noastră, uniți sub semnul ace
lorași idealuri de a conserva și per
petua tot ce este autentic și valoros 
in tezaurul muzicii naționale și uni-

care o conduc ca dirijoare și inter
pretă — ne-a spus Lelia Albu — a 
luat ființă în anul 1981. Am susținut 
concerte pe platforme industriale și 
în diferite instituții tîrgmureșene 
în ideea de a face cunoscute și în
drăgite marile valori ale muzicii lă
sate moștenire de înaintași. Invitația 
de a participa la cea de-a 4-a ediție 
a „Festivalului muzicii vechi" de la 
Miercurea-Ciuc ne-a îneîntat, ne-a 
onorat chiar, lăsîndu-ne o puternică 
impresie. Așa încit debutînd practic 
în Harghita ne-ar face o mare plă
cere să revenim și la edițiile viitoa
re pentru care, o spun sincer, ne 
pregătim încă de pe acum 
sebită rîvnă și ambiție.

Referindu-se la ediția 
an a acestei frumoase 
a muzicii, 
artistul emerit 
ne-a declarat : 
am luat parte la 
rivalului național ..
ca si la multe din edițiile „Festi
valului muzicii de cameră" din Bra
șov. Am participat, de asemenea, la

sincer, 
cu o deo-

din acest
• sărbători 

profesorul universitar, 
Marin Constantin 
„Din anul 1964 
toate edițiile Fes- 
..George Enescu",

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

cavalerie, cele de la gările 
din Arad, de la depozitele 
germane, de la poșta cen
trală, de la telefoane, ast
fel incit pînă in seara zilei 
de 27 august, înainte de 
apusul soarelui, au fost 
dezarmate toate unitățile 
germane și serviciile lor 
de pe întreg teritoriul ora
șului Arad și din împreju
rimi.

Lupte crîncene s-au dat 
în ziua și în noaptea de 26 
august, împotriva celor 700 
de hitleriști aflati barica
dați pe aeroportul 
marginea 
care în 
august, 
tărituri 
Trupele 
aproape 
însoțite 
ție. Scopul lor : să pătrun
dă prin surprindere în 
oraș și să înăbușe în singe 
lupta ostașilor români, și a

tă

Se lăsase din nou 
ra. Grănicerii 
mâni au revenit 

pe poziții, au săpat 
tranșee și șanțuri de co
municație șl au continuat 
să opună rezistență. Tru
pele fasciste și horthyste 
au luptat cu disperare 
pentru a străpunge linia 
de frontieră și a trimite 
întăriri, muniție, arma
ment, alimente, precum și 
alte materiale trupelor 
răzlețe șl izolate de pe te
ritoriul României. Efortu
rile lor disperate au fost 
zadarnice. Grănicerii ro
mâni au luptat cu vitejie 
și eroism și timp de aproa
pe treizeci de. zile și trei
zeci de nopți, pînă la so- forțelor patriotice,. Erșj. . în 

v. ^.joA^ea: i trupelor române și
teriăle. Chiar din seara lui sovietice nu au mai pără- 
23 August s-a întărit paza 
frontierei și s-a format li
nia de front împotriva tru
pelor fasciste și horthyste. 
Odată cu constituirea nou
lui guvern, o seamă de 
restricții ale dictaturii au 
și fost înlăturate. Ziarul 
„România liberă" iese din 
ilegalitate. Pe frontispiciul 
primului număr al ziarului 
apărut legal stă scris cu 
litere mari ca o mărturie : 
„«România liberă» încetea
ză de a mai fi un ziar ile
gal. De trei ani foaia a- 
ceasta trăiește și luptă. 
Scrisă în temnițe, tipărită 
în hrube, împărțită noap
tea din om în om, pe sub 
mină, „România liberă" a 
plătit cu sînge dreptul de 
a-și purta ca pe un steag 
numele său înăbușit în te
roare. Se va ști intr-o zi 
cită suferință, cită 
nie și cită aprigă hotărîre 
s-a cerut pentru 
cuvînt scris aici.
nia liberă» va rămîne și nu 
va înceta niciodată 
un ziar de luptă. în 
tă dimineață de 24 
1944, plină de toate 
diile viitorului acesta este 
legămîntuJ ne care-1 luăm".
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ot In dimineața zilei 
de 24 august 
trupele fasciste 

garnizoana Arad, cele 
punctele de trecere 
frontierei, precum și 
alte localități au fost 
mate să părăsească țara. 

^Acolo unde erau grupe

1944 
din 
din 
ale 
din 
so-

sit tranșeele și cazematele. 
Nu au mai cedat nici un 
metru de pămint inamicu
lui, avind mereu deviza 
eroilor înaintași de la 
Mărășești și Oituz : „Pe 
aici nu se trece !“ Cu fie
care zi, se consumau acte 
de vitejie și eroism. Pi
chetul 74 din zona Nădla- 
cului, condus de sergentul 
Gheorghe Gorcea, a fost 
de mai multe ori Încercuit. 
Și tot de atitea ori a lup
tat eroic și a răspuns la 
toate atacurile inamice, 
producîndu-le pierderi în
semnate. Chiar în noaptea 
de 23 spre 24 august, oda
tă cu începutul insurecției, 
sînt arestați ofițerii și sol- 
dații germani din detașa
mentele de legătură de la 
Școala de subofițeri 
infanterie din Radna.

...La apelul partidului 
către cetățeni, de a sprijini 
armata română, care a în
tors armele și începuse 
lupta eroic, alături de Ar
mata roșie, împotriva co
tropitorilor germani, gărzi
le patriotice au constituit 
un sprijin de nădejde în 
eliberarea țării. Dealtfel, 
chiar în primele ore de la 
declanșarea insurecției ce
feriștii și elevii școlii mi
litare din localitatea Rad
na au dezarmat ostașii și 
ofițerii unui tren militar 
german și au capturat 60 
de vagoane cu armament, 
muniție și alte materiale 
de război, ce mergea spre 
front.

de

PARTEA
(Urmare din pag. I)
experiență esențială a . stat la 
originea lor și ele pot, de aceea, 
să schimbe 
noastră afectivă, să ne 
după exemplul lor. Arta 
că intr-un mod specific și de- 

infinită

ceva în structura 
modeleze 

edu

osebit de subtil, cu 
răbdare deseori, ori are izbuc
niri pasionale, precum în cazul 
indignărilor lirice eminesciene ori 
sarcasmului arghezian, cind vi
ciile și demagogia sînt stigma
tizate fără cruțare. împotriva 
dezagregării morale și a 
lăsării, a zgomotului steril 
a tendinței de dominare 
instrumentalizare a omului, i 
se mai întîlnesc 
luptă literatura contemporană, e- 
manație a bunului simț și a echi
librului proprii spiritului românesc. 
Așa cum arăta secretarul general 
al partidului la Consfătuirea pe 
problemele' muncii organizatorice 
și politico-educative, „trebuie să 
redăm în literatură tot ce este bun 
și demn în societatea noastră, in 
munca și viața constructorilor so
cialismului", partea de lumină și

de
și 
Și 

care 
uneori la unii,

de la 
orașului Arad, 

cursul zilei de 25 
primiseră noi în

de peste 
fuseseră

100 de 
de arme

graniță. 
aduse cu 
camioane 
și muni-

tacttca. lor un amestec de 
trufib' și ură; în'dimineață 
zilei de 27 
patriotice, 
armată, au 
de grație 
peste frontieră,
Turnu, gruparea hitleristă- 
horthystă, capturind 100 de 
prizonieri. Așa se explică 
cum, pînă în seara zilei de 
31 august,. întreg teritoriul 
actualului județ Arad a 
fost curățat de trupele 
fasciste, o parte dezarmați 
și luați prizonieri, iar alții 
aruncați peste graniță. O 
parte din ofițerii și soldații 
hitleriști și horthyști au 
fost dezarmați de către 
grănicerii de pe frontieră, 
care trebuiau să lupte 
cu .inamicul din față, 
frontieră, și din spate, 
trupele fasciste ce se 
fuglau în ’
perate și stăpînite de furie.

august, forțele 
sprijinite 
dat 

și au
de 

lovitura 
aruncat 

în zona

și 
pe 
cu 

__  _ re- 
dezordine, dis-

apte de vitejie dintre 
i mai înălțătoare 

înscris, ostașii 
române din a- 
zonă, masele 

arădene, or- 
în gărzi patrioti- 

cadrul eroicelor lup- 
au avut loc în prima 

a lunii septembrie 
cînd judbțul Arad, 
cu alte zone ale 

au fost in-

Fapte 
cele 
au 

armatei 
ceasta 
populare 
ganizate 
ce, în 
te ce 
parte 
1944, 
odată 
Transilvaniei 
vadate de forțele hitleris- 
te și horthyste cu intenția 
și dorința de a ajunge să 
domine crestele Carpaților. 
Iar faptele de înălțător pa
triotism se succedau zi de 
zi. Elevii școlii de subofi
țeri de la Radna, împreună 
cu unități ale Armatei 
I și cu sprijinul popu
lației, în perioada 13—20

m joc 
gului efectiv 
și prestigiul 
Prompt s-a oferit sergen
tul Cesinescu, furierul 
plutonului. Un ostaș 
statură mijlocie 
prin partea Oltului, 
nu se grăbea cînd lua o de
cizie, nici' nu tărăgăna 
prea mult și ducea întot
deauna cu siguranță lucru
rile pînă la capăt.

Nu exista altă cale de 
pătrundere, în acea noapte, 
la pichetul încercuit, decît 
călare pe un cal, cu ranița 
cu muniție în spate. Și 
ș-a pornit la drum.

Și sergentul, și coman
dantul lui știau bine că nu 
e ușor să pătrunzi printr-o 
încercuire. Dar hotărîrea 
lui s-a transformat în or
din și trebuia dusă la în
deplinire. Se afla de cîte
va luni bune în plutonul 
de grăniceri și îi cunoștea 
bine pe toți ostașii_ din pi
chetul încercuit, 
cu ei ore 
lungi de 
gîndurile, 
bucuriile 
Acum îi 
nericul nopții crispați 
tranșee, gata să tragă ulti
mul glonț. Și apoi...

Parola de sosire era o 
rachetă la care trebuia să 
se răspundă cu o rachetă 
asemănătoare pentru a se 
constata, că pichetul nu a 
fost ocuoat între timp. Pe 
linia dialogului nocturn 
dintre rachete se deschi
dea o linie continuă de foc, 
acoperind pătrunderea ser
gentului cu muniția.

A sosit in tranșeea fier
binte sub tirul gloanțelor 
inamice, cu numai 
minute înainte de 
termina muniția, 
pichetului de 
s-au încins din nou. 
furie. Au bătut harnice, au 
bătut curajos, așa 
fost învățate să 
miinile soldaților

„Pe aici nu se 
suna in inimile

de 
de 

care

Discutase 
in șir în nopțile 
iarnă, le aflase 
le cunoștea și 
și necazurile, 

vedea prin întu- 
fn

și a Ansamblului 
Mureș s-a sub- 
faptul că la noi 

clasice merge 
cultivarea celui

cîteva 
a se 

Armele 
grăniceri 

cu
in- 
de

a-
la

cum au 
bată in 
români, 
trece I", 

acelui
piimn de soldați, ecoul în
demnului de luptă al îna
intașilor de la 
Și nu s-a trecut !
timp inamicul, cu 
vele înjumătățite, 
put să se retragă 
în dezordine.

Mărășești. 
în scurt 

efecti- 
a ince- 

disperat.

Florea CEAUȘESCU)

DE LUMINĂ Șl FRUMUSEȚE
frumusețe eternă a celor mulți și 
vrednici, anonimi și neînfricati, 
pentru care greutățile vieții există 
pentru a fi învinse de tenacitatea 
și dăruirea lor fără preget. Nu fo
losește nimănui să împodobim fes- 
tivist realitatea, dar frumosul exis
tă in România contemporană, se 
cere doar ochiul care să-1 vadă și 
mintea să-l Înțeleagă și sufle
tul să vibreze deplin. Această lu
mină interioară, nobilă și autenti
că, o ooți găsi în privirile oame
nilor de pe șantiere sau ale celor 
care lucrează pămintul pe arșiță 
ori ploaie. Noblețea o citești în 
hrisovul mîinilor care au bătut cuie 
și au turnat beton, au manevrat 
ore în șir manetele macaralei, ori 
au strins volanul mașinii uriașe pe 
serpentinele munților. Să nu ui
tăm că miinile acestea muncite țin 
cărțile noastre. în fața cititorilor 
dăm socoteală despre bradul pă
durii care s-a tăiat pentru a se 
tipări o carte. Și atunci cînd ei nu 
uită întimplările și semnificația 
unui roman, ritmurile și înfiorările 
unui poem, ’__ ’ '
iar locul său in pădure se umple 
cu freamăt

bradul renaște înmiit,
și înțeles, natura și

cultura, cititorul și autorul, mun
citorul și scriitorul devin o singură 
ființă. Sîntem, deci, datori să cău
tăm adevărul durabil care educă 
și formează oameni demni și plini 
de curaj, de abnegație și civism. 
De aceea, mi se pare că propen
siunea spre eroic și exemplar ce 
aparține epocilor revoluționare, 
cum e și aceasta pe care o trăim, 
își găsește rostul firesc în litera
tură. Există un eroism cotidian, 
știm cu toții, un eroism al muncii în 
condiții dificile, nu neapărat sub 
reflectoare și răsplătit cu aplauze. 
Noi nu trăim într-o perioadă de 
calm și sărbătoare continuă, ci in 
una de acumulări și elanuri, de sa
crificii și eforturi. Literatura nu a 
fost niciodată o colecție de instan
tanee, un scurt metraj pe teme co
mandate, cum ar fi paza contra 
incendiilor, ori salubritatea orașu
lui (de interes și acestea, desigur, 
dar pretinzînd modalități adecva
te), nu-și atribuie finalități ime
diate, limitate, ea descifrează esen
ța unor fenomene, exaltă puterile 
și măreția omului, despărțindu-se 
hotărit de fotografia naturalistă și 
de hibrizii literari. Anecdoticul și

insignifiantul, trivialitatea și bana
lul ridicat la rang de normă este
tică nu interesează, materia fecun
dă găsind-o in altă parte, acolo 
unde ne dăm adevărata măsură, in 
elanul autoconstruirii morale. Doar 
depășindu-ne continuu, dezmărgi- 
nindu-ne din limitele insului gă
sim adevărata bucurie a creației și 
aerul întremător al sincerității. Nu
mai confruntarea cu un scop su
prem, nu mulțumirea de sine și 
rutina, mediocritatea călduță, ne 
dezvăluie esența și rostul nostru în 
adine. Arta devine atunci imaginea 
unor posibilități nemărginite, a- 
proape miraculoase, puse în servi
ciul poporului căruia îi aparținem. 
Dacă e drept că sintem alcătuiți 
din materiile pămîntului natal care 
intră in compoziția țesăturilor 
noastre, atunci aerul pe care-1 
respirăm ne apare saturat de isto
rie, de umbrele unor bărbați care 
au pus iubirea de patrie mai pre
sus de orice, pînă la jertfirea de 
sine. Literatura duce mai departe, 
prin ani, ceea ce alții au lăsat ca 
un testament, ca o danie : înălțarea 
patriei, cinstirea strămoșilor, liber
tatea și demnitatea omului.

{

I

Casa de cultură a sindicatelor din Alba lulio Foto :*E. Dichiseanu

i
i

CRONICA LITERARĂ

După patruzeci de ani tie 
la intiia ediție definitivă a 
„Poeziilor", după alți două
zeci de la prima apariție 
postumă în volum și după 
numai opt de la inaugura
rea unei „ediții definitive" 
a ansamblului creației, din 
care s-au tipărit pînă acum 
opt tomuri, editura „Mi
nerva" ne-a oferit primul 
volum al unei „ediții criti
ce" din vastul ansamblu de 
„Opere" al scriitorului și 
gânditorului Lucian Blaga.

Criticul și istoricul li
terar George Gană și-a 
asumat această dificilă 
însă neasemuit de frumoa
să lucrare de restituire edi
torială ; cele 16r-17 volu
me, cît va cuprinde în fi
nal ediția, urmind a fi în
cheiate cu prilejul aniver
sării centenarului nașterii 
scriitorului, adică în anul 
1995. Intimitatea editorului 
cu opera lui Blaga, căreia 
i-a consacrat întinse șl o- 
riginale studii. („Opera li
terară a lui Lucian Bla
ga". Ed. „Minerva" 
1976, fiind cea mai impor
tantă) și a alcătuit diferite 
culegeri din scrierile poetu
lui din Lancrăm. ne în
dreptățește speranța că a- 
ceastă operă editorială se 
află pe mina nu numai a 
unui entuziast dar și a 
unui cercetător format la 
școala necruțătoare a lu
crului filologic pe text, du
blat de un înzestrat critic 
și istoric literar. Toate a- 
cestea pot fi constatate cu 
prisosință in lucrarea de 
față atît in amplul studiu 
introductiv „Poezia lui Lu
cian Blaga", cit și in 
foarte întinsele (aproape 
jumătate din volum) „Note 
și comentarii", adevărată 
sinteză a unui vast material 
documentar publicat in ul
timele decenii, aparat critic 
alcătuit din note, variante 
și din „dosarul" receptării 
operelor.

Volumul de față cuprinde 
poezia antumă a lui Blaga. 
251 de texte — cum ne a- 
sigură editorul — publica
te deci in timpul vieții 
(243 de titluri — după nu
mărătoarea noastră ; așa 
cum apar în sumar, unde 
„Catrenele fetei frumoase", 
în număr de zece, sînt gru
pate sub un singur titlu).- 
Opțiunea pentru o aseme
nea segmentare editorială, 
folosită și de Perpessicius 
în monumentala ediție E- 
minescu. adună poezii si
tuate la mare distanță tem
porală unele de altele. Pre- 

^ponderente sînt poeziile cu-

prinse în ediția de „Poe
zii" din 1942, dată de poet 
ca „definitivă", grupînd vo
lumele „Poemele luminii", 
„Pașii profetului", „în ma
rea trecere", „Lauda som
nului", „La cumpăna ape
lor" și ..La curțile dorului", 
cărora Ii 
bănuitele
nouă", 1943, șl alte poezii 
grupate
„Din periodice". Dacă cri
teriul folosit rezultă din- 
tr-o adopțiune biografică, 
predominant temporală, va
labilă în ceea ce privește 
cea mai mare parte a poe
ziilor antume cuprinse in

poezia de dragoste, „parcă 
o urmare a regăsirii lumii 
originare a poetului", re-

se adaugă „Ne- 
trepte. Versuri

in „Addenda" și

diție editorială, ci si una 
Obiectiv temporală ; cum 
să împaci, după simplul 
criteriu că au fost văzute luând „un început" cu atita 
de autor publicate, aminti
tul „Pe țărm", cu atît de 
populara în simplitatea ei 
genială „Mirabila sămân
ță", tipărită in „Steaua" 
din august 1960 sau nume
roase alte poezii scrise în 
ultimii ani de viață ? E- 
vident, volumul al II-lea le 
va cuprinde pe acestea, dar 
vor lipsi cele adunate in 
actualul volum în subca
pitolul „Din periodice", 
care in realitate, ca vinstă, 
problematică, nivel de rea-

O ediție
de referința

volume, el se dovedește 
oscilant, dacă nu derutant 
pentru cele cuprinse în 
„Addenda" și „Din perio
dice". Unele poezii din 
„Addenda" au mai apărut 
in volume, renunțîndu-se 
la ele în ediția din 1942, 
fâcindu-se acum, de fapt, 
o restituire integrală a pri
melor două volume, din 
1919 și 1921. în schimb, cele 
cuprinse in subcapitolul 
„Din periodice" se întind 
între extremități tempora
le de cincizeci și unu de 
ani, între prima poezie pu
blicată de Blaga, „Pe 
țărm", în 1910, și „Răsunet 
în noapte" din aprilie 1961, 
cu foarte puține zile înain
te ca poetul să 6e stingă 
(6 mai 1961).

Deși la zenitul capacită
ților sale creatoare, dove
dite din plin printr-un 
mare număr de poezii și 
lucrări de altă natură, 
științifică sau memorialis
tică, cea mai mare parte 
a scrierilor sale din ultimii 
cincisprezece ani de viață 
nu s-au tipărit decît spo
radic și nesistematic. De 
aceea, criteriul adoptat de 
editor de a secționa poezia 
în „antumă" și „postumă" 
(aceasta urmind să ocupe 

spațiul celui de-al doilea 
volum) ne apare a răspun
de cel mai bine unor ne
cesități de periodizare is- 
torico-literară. Vor fi însă 
de învins nu numai o tra

lizare aparțin ultimei pe
rioade creatoare a poetului.

Profund cunoscător al o- 
perei lui Blaga, George 
Gană a intuit inerentele 
obstacole ale unei aseme
nea ediții și a încercat să 
le depășească în studiul in
troductiv prin situarea a- 
cestei poezii sub semnul 
unui element unificator : 
„Impulsul inițial al poe
ziei lui Lucian Blaga a fast 
iubirea", „primum mo- 
vens al lirismului" care-1 
face pe poet să scrie „Poe
mele luminii" „într-o epo
că. de febră pasională", 
prelungită, ir.tr-o „bucolică 
vergiliană", cum observa 
G. Călinescu, „o întrupare 
a voluptății de a participa 
la toate regnurile". Treptat, 
acest impuls inițial se di
luează și se pierde lăsind 
loc, uneori, unor „viziuni 
negre", tragice, în care linia 
existențială coboară pînă 
la negarea totală. Obser- 
vind acute mișcări lirice 
între extreme, criticul de
monstrează că „ieșirea din 
impas se face... prin trans
figurarea realului intr-un 
spațiu invadat de lumină" 
și de... iubire. își face loc 
jubilația ca stare de con
tact cu natura și viața, spo
rește tonusul vital, „în-. 
tîlnim mereu bucuria calmă 
sau entuziastă in fața unei 
lumi ce-și dezvăluie pli
nătatea existențială și pros
pețimea". Reapare acum

forță și originalitate, ceea 
ce îl face pe Șerban Cio- 
culescu 6ă vadă poezia ero
tică a lui Blaga „mai com
plexă decît a tuturor înain
tașilor săi din literatura 
noastră, investită cu matu
ritatea meșteșugului poe
tic. dar și însoțită de o do
goare neașteptată..."

O bună parte a operei 
pqstume captează această 
nouă dimensiune de spirit 
a poetului împreună cu 
sporirea sentimentului pa
triei, difuz in ansamblul 
liricii sale. însă clar, cu 
mare har poetic exprimat 
în antologica „Tară" sau în 
ciclul „Vârstă de fier". 
Pretutindeni și dincolo de 
căutările, interogațiile chi
nuitoare, . zbaterea între, 
înalt și lut, constante a1 
oricărui mare poet modern, 
răzbate această iubire <n 
stare generală de. echilibru 
a umanului cu cosmosul. 
„Poezia lui Blaga — reme
mora un spirit prin exce
lență clasic ca Al. Philippi- 
de — e plină de marile în
trebări despre Început și 
sfîrșit, despre finit și in
finit, despre destin, despre 
esență și aparență, e stră
bătută de fiorul depărtă
rilor cosmice și nu-i lipsită, 
desigur, de un element me
tafizic adine. Toate aceste 
întrebări, acest fior al ne
mărginirii, această curiozi
tate nemărginită a incog
noscibilului, se asociază în 
chip permanent la Blaga cu 
un simț al realității te
restre, cu un realism fun
damental, latin, ca și la 
Paul Valery, care e atît de 
deosebit ca fire și ca ma
nieră de exprimare, dar 
din care, de asemeni, mis
ticismul este absent și la 
care o limpezime Ia fel.de 
latină iluminează chiar cele 
mai ascunse răsuciri ale 
gîndirii", ducînd spre ceea 
ce Const. Ciopraga recu
noștea a fi „bucuria faptei 
respirând lumină... singura 
ripostă eficientă adresată 
neantului, trecerii în genu
ne. Concluzia pare a fi 
că miracolul salvării stă 
în om".

Toate acestea sînt mimai 
cîteva încheieri aparținînd 
unor prestigioase persona
lități spre care studiul in
troductiv al lui George 
Gană se îndreaptă cu o vi
ziune personală și cu 

mijloacele sale specifice.
Emil VASILESCU

I

fel.de
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Cu pr'l jul celei de-a 15-a aniversări a noului Tratat de prietenie, Vizita ministrului afacerilor externe
al statului Israelcolaborare și asistență mutuală româno-cehoslovac

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă și a 
celei de-a 35-a aniversări a primului 
Tratat de alianță româno-cehoslova- 
că, în Capitală a avut loc, marți la 
amiază, sub auspiciile Ambasadei 
R.S. Cehoslovace la București, o con
ferință de presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Agenției române de 
presă — Agerpres, Radioteleviziu- 
nii române și ai altor publicații, ata
șați de presă și corespondenți ai pre
sei străine acreditați în țara noas
tră.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit Josef Simon, ambasado
rul Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București, care a relevat voința 
comună a popoarelor celor două țări 
de a dezvolta și adinei necontenit co
laborarea multilaterală și prietenia 
dintre Cehoslovacia și România, spre 
binele reciproc și in interesul luptei 
comune pentru socialism, pace și 
securitate. Evocînd apoi tradițiile re
voluționare, progresiste ale luptei 
comuniștilor și forțelor înaintate din 
țările noastre, pentru libertate națio
nală și socială, vorbitorul a subliniat

1----------------------------------------------------------------------------------------
■/

A apărut

„REVISTA
GĂRZILOR

PATRIOTICE"
nr. 2/1983

Duminicâ31 august

Tragere specială 
Loto 2

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează ia sfîr- 
șitul acestei săptămini o tragere 
specială Loto 2, a cărei formulă 
tehnică oferă participanților 
șanse multiple de mari succese, 
în cadrul a șapte extrageri, cu 
un total de 32 de numere, se 
vor atribui ciștiguri pe 18 cate
gorii, între care autoturisme 
„Dacia 1 300“, sume de bani va
riabile și fixe (25 000, 5 000 lei 
etc.) și excursii în R.P. Ungară 
sau R.D, Germană. Biletele de 
25 lei varianta, achitate sută la 
sută sau în cotă > de 25 la sută, 
au drept de participare la toate, 
extragerile. Consultați prospec
tul acestei trageri deosebit de a- 
vantajoase și procurați din timp 
bilete cu numerele preferate ! 
Sîmbătă, 20 august, este ultima 
zi de participare.

LOZUL MARILOR 
CIȘTIGURI

După cum s-a mai anunțat, 
Administrația de Stat Loto — 
Pronosport a lansat de curind o 
emisiune de Loz în plic ine
dită, denumită LOZUL MA
RILOR CIȘTIGURI, a cărei ca
racteristică principală o consti
tuie atribvirea unui număr con
siderabil sporit de autoturisme, 
in afară de nelipsitele ciștiguri 
în bani. In foarte scurt timp, 
20 de participanți au și obținut 
cite un autoturism „Dacia 
1 300“ ; numărul acestor premii 
este însă cu mult mai mare, 
astfel încit participanților li se 
oferă în continuare posibilități 
multiple de frumoase satisfac
ții. Fiind vorba de o emisiune 
specială limitată, celor ce do
resc să se numere printre marii 
beneficiari li se recomandă 
să-și încerce șansele cit mai

j curind.
■ —J---------
> K

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 17 august, ora 21 — 20 au- 
• gust, ora 21. In tarii : Vremea va fi in 
general frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin în primele zile. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime. vor fi cuprinse Intre 10 
și 20 de grade, Izolat mal coborite în 
estul Transilvaniei, iar cele maxime în
tre 22 șl 32 de grade, pe alocuri mal 
ridicate. Dimineața, la munte se va pro
duce ceață. In București : Vreme fru
moasă, cu cerul mal mult senin. Vîn
tul va sufla în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 12 
șl 15 grade, iar cele maxime între 28 
șl 31 de grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

că sîrigele vărsat de ostașii români 
pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă a pecetluit 
prietenia popoarelor noastre, a întă
rit hotărirea lor de a colabora strins 
pentru înfăptuirea transformărilor 
revoluționare în cele două țări.

Evidențiind evoluția continuu as
cendentă a relațiilor de colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare, vorbitorul a subliniat că un 
rol hotărîtor în dezvoltarea și adîn- 
cirea acestor relații l-au avut întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
înțelegerile convenite cu acest prilej 
contribuind Ia extinderea și aprofun
darea colaborării și cooperării româ- 
no-cehoslovace, pe multiple planuri, 
în interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

★
Cu aceeași ocazie, ambasodorul 

R.S. Cehoslovace la București, Josef 
Simon, a organizat, marți seara, în 
saloanele ambasadei, o întilnire prie
tenească.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
iustin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Gheorghe Anto
nescu, adjunct aj ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
O populara competiție tlmlșeană

Noua și moderna bază sportivă din 
orașul Sinnicolau Mare a găzduit tur
neul final al popularei (de acum) 
competiții de handbal masculin, or
ganizată de ziarul „Neue Banater 
Zeitung“, in colaborare cu comisia 
județeană de specialitate din cadrul 
C.J.E.F.S. Timiș și Asociația sportivă 
„Comerțul" din localitate, dotată cu 
cupa transmisibilă „Pipatsch". Ediția 
din acest an — a X-a. jubiliară — 
a reuniț la start un număr re
cord de echipe (34), unele din
tre ele nou înființate, ca „Voința" — 
Jimbolia și „Videocolor" — Timișoa
ra, iar altele, reactivizate după o pe
rioadă mai îndelungată de inactivita
te, ca „Steaua roșie" — Variaș și 
„Unirea" — Peciu Nou. Cei peste 
2 000 de spectatori prezenți la finale
le disputate între cele măi bune 8

„Concursul Prietenia1
„Concursul Prietenia", rezervat re

prezentativelor de junioare din 
unele țări socialiste, se va desfășura, 
de azi pînă duminică, în sala Flo- 
reasca. La întreceri vor fi prezen- 

,,.te .speranțele acestui sport din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Polonia, 
R.P.D. Coreeană, Ungaria, U.R.S.S. 
și România (prezentă cu două for
mații).

De la Sorin Satmari (secretarul 
responsabil al Federației române de 
baschet) și George Chiraleu (antre
nor federal) am aflat componența 
loturilor renrezentative și alte amă
nunte. România I (antrenori Mihai 
Fleșeriu și Bogdana Diaconescu) : 
Gabriela Mărginean (1,78 m înălți
me — provine de la C.S.S. Sibiu), 
Mihaela Farcas (1,64 —. Comerțul 
Tg. Mureș), Rodica Jugănaru (1,80 — 
C.S.S. Constanța), Paula Misăilă 
(1,70 — C.S.S. Chimistul Rm. Vîlcea), 
Gabriela Catrina (1,70 — C.S.S. Ti
mișoara), Iulia Șandor (1,83 — C.S.S. 
Cluj-Napoca), Nicoleta Cristeă (1,78 
— Olimpia București), Melania Ma
rina (1,85 — C.S.S. CIuj-Nanoca), 
Suzana Grunwald (1,81 — Voința 
Brașov), Edith Mathe (1,77 — Voin
ța Tg. Mureș), Elena Vasile (1,70 — 
C.S.S. 2 București), Roxana Stefan 
(1,80 — C.S.Ș. 2 București) ; Româ
nia II (antrenori Dorin Leabu și 
Adrian loan) : Mariana Cotabitu

Argeș întreprinderea cinema
tografică Argeș a organizat, la ci
nematograful „București" din Pi
tești, un ciclu de filme dedicate 
zilei de 23 August. Din bogatul 
program de acțiuni dedicat marii 
sărbători mai reținem expunerea 
cu tema „Revoluția de eliberare 
națională și socială de la 23 August 
1944, act istoric condus de P.C.R." 
(susținută în fața muncitorilor de 
la întreprinderea de autoturisme 
ARO din Cîmpulung) și dezbaterea 
„Gîndirea social-politică și filozofi
că a președintelui României socia
liste — contribuție inestimabilă la 
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare" (la clubul muncitoresc 
al Combinatului petrochimic Pi
tești). (Gh. Cirstea).

Timiș Gelul de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice organizate în municipiul Timi
șoara în întimpinarea marii noastre 
sărbători naționale de la 23 Au
gust, la Clubul C F.R. din localitate 
s-a desfășurat „Gala filmului timi- 
șean". Au fost prezentate 10 pelicu
le, documentare și artistice, inspi
rate din trecutul glorios de luptă al 
poporului român, din mărețele în
făptuiri ale prezentului socialist, 
realizate de cineaștii amatori de la 
cluburile C.F.R., „Constructorul", 
Casa armatei, Casa municipală de

Ministrul afacerilor externe al. sta
tului Israel, Yitzhak Shamir, a depus, 
marți dimineața, o coroană de flori

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul Zilei insurecției naționale cubaneze
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — la Combinatul chi
mic „Azomureș" a avut loc, marți, o 
adunare festivă.

Au participat tovarășii Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean, Maria Bra- 
dea, secretar al comitetului județean 
de partid, muncitori, ingineri și teh
nicieni, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești.

Despre semnificația Zilei insurec
ției naționale cubaneze au vorbit 
Ironim Buda, prim-secretar al Comi
tetului municipal Tirgu Mureș al 
P.C.R., și ambasadorul Republicii 
Cuba la București, . Rodney Looez 
Clemente, care au evocat mărețele 
realizări obținute de România și 

A apărut, in limba germană, volumul

PLENARELE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ SI GERMANĂ 

DIN'REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
30-31 martie 1983

EDITURA POLITICA

echipe rămase în competiție după 
meciurile din calificări au urmărit 
partide ihteresante, care au eviden
țiat cîțiva tineri sportivi capabili să 
împrospăteze Ioturile echipelor din 
prima divizie a țării.

Clasamentul final al competiției : 
locul I echipa A. S. „Comerțul" — 
Sinnicolau Mare, care a dispus în 
„finala mare" de formația „Tehno- 
metal" ■— Timișoara cu 27—23 Locul 
III a revenit echipei „Metalul" — 
I.U.R.T. Lugoj, cîștigătoare cu 26—20 
în „finala mică" în fața handbaliști- 
lor de la „Sideful" — Jimbolia. Pe 
Iîngă cupa competiției, organizatorii 
au mai oferit premii echipelor și ju
cătorilor cu cea mai disciplinată 
comportare și cele mai multe goluri 
înscrise. (Cezar Ioana, coresponden
tul „Scînteii").

‘ la baschet Junioare
(1,68 — C.S.S. Constanța), Erszebet 
Bernad (1,72 — C.S.Ș. Carpați Sf. 
Gheorghe), Antonela Boyte (1,85 —
C.S.Ș. Brașovia), Adina Horea (1,72 
— C.S.Ș. 4 I.E.F.S. București), 
Enyedi Tunde (1,73 — .C.S.Ș. Cluj- 
Napoca), Aurora Dragoș (1,83 — 
C.S’Ș. Cluj-Năpoca), ■ Gabriela Petre 
(1,80 — C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîl
cea), Anamarță Gera (1,82 — Voința 
București), Daniela Popa (1,82 — 
Olimpia București), Gabriela Naghi 
(1,82 — C.S.Ș. 1 Oradea), Aurora 
Cristdiu (1,82 — C.S.Ș. 4 I.E.F.S. 
București), Gabriela Divoiu (1,76 — 
Progresul București), Gabriela Pan- 
drea (1,82 — C.S.Ș. Constanța).

Am fost informați, totodată, că la 
„Concursul Prietenia" elevii au in
trarea gratuită.

în cîteva rînduri
De la sediul Uniunii europene de 

fotbal (U.E.F.A.) s-a anunțat că 
francezul Jacques Georges, în vîrstă 
de 67 de ani, va asigura președinția 
interimară a organismului fotbalistic 
continental, după decesul, într-un ac
cident de automobil, al lui Artemio 
Franchd.

Noul președinte al U.E.F.A. va fi 
desemnat la congresul acestui orga
nism, programat în vara anului 
viitor.

CARNET CULTURAL

cultură. Casa de cultură a studenți
lor și întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat. (Cezar Ioana).

Maramureș. Complexul ex- 
pozițional băimărean din strada 
Victoriei găzduiește Salonul jude
țean de artă plastică „Maramureș 
’83", in care își prezintă cele mai 
recente creații pictorii, sculptorii, 
graficienii și artiștii decoratori din 
această parte a țării. Dedicat apro
piatei sărbători de la 23 August, 
Salonul maramureșean de artă 
plastică oglindește statornica preo
cupare a creatorilor față de proble
matica complexă a muncii și vieții 
dătătoare de bucurii. (Gh. Susa).

Mureș ^8 cabinetul județean 
pentru activitatea ideologică și po- 
litico-educativă din Tg. Mureș a 
avut loc expunerea cu tema „Prin
cipalele confruntări în filozofia 
contemporană", susținută de prof, 
univ. dr. Marin Voiculescu de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Au 
participat activiști de partid și de 
stat, cercetători științifici, activiști 
culturali și lectori ai cabinetului 
județean de partid. (Gheorghe 
Giurgiu).

lă Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Cuba în edificarea socialismului in 
cele două țări. S-a sublimat, tot
odată, că factorul hotăritor al evolu
ției favorabile a legăturilor româno- 
cubaneze îl constituie relațiile dintre 
forțele politice care conduc cele două 
țări — Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba — și, în 
acest cadru, întîlnirile de la Bucu
rești și Havana dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
sub al căror impuls colaborarea ro- 
mâno-cubaneză s-a extins și diver
sificat, în interesul reciproc, al cau
zei generale a socialismului și păcii 
in lume.

★
T.n cursul aceleiași zile a avut loc 

o întrevedere între tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, și 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Rodney Lopez Clemente.

Mondialele de atletism 
în comentariile agențiilor 

internaționale de presă
• Anișoara Cușmir (medalie 
de argint) citată printre marii 
iavoriți care vor încerca să 
se revanșeze la Olimpiada ’84

în comentariile lor pe marginea 
Campionatelor mondiale de atletism 
de la Helsinki, corespondenții agen- 
țiilor internaționale de presă subli
niază că prima ediție a competiției 
a constituit un succes deplin, atît din 
punct de vedere al performanțelor 
înregistrate, cit și în ce privește au
diența de care s-a bucurat în intrea- 
ga lume. Au participat peste 1 500 de 
atleți și atlete din 157 de țări ale 
lumii, ceea.ce constituie un record 
absolut in concursurile mondiale, 
demonstrînd răspîndirea universală 
a sportului olimpic numărul 1.

întrecerile din capitala finlandeză 
au' fost — se apreciază — de foarte 
bun nivel tehnic, lupta pentru meda
lii fiind extrem de disputată : din 
cele 157 de țări participante, doar 24. 
au reușit să-și plaseze cel puțin un 
reprezentant pe podiumul de pre
miere.

La Helsinki au cucerit consacrarea 
definitivă mari performeri, alții au 
amînat intrarea în cartea de aur a 
atletismului pentru anul viitor, la 
J.O. de la Los Angeles.

Campionatele au fost marcate și de 
surprize, printre acestea corespon
denții de presă citind înfringerea 
unor mari favoriți, cum a fost cazul 
cu Ilona Slupianek (R. D. Germană), 
dublă campioană olimpică și re
cordmana mondială la aruncarea 
greutății, discobolul american Mac 
Wilkins (locul 10), românca Anișoara 
Cușmir, deținătoarea recordului mon
dial la săritura în lungime, Zhu 
Jianhua (R. P. Chineză), recordman 
mondial la înălțime, Tom Petranoff 
(S.U.A.), recordman mondial la arun
carea suliței, sau semifondistul bri
tanic Steve Ovett, care nu a reușit ăă 
urce pe podium, și alții. (După cum 
se știe. Anișoara Cușmir, deși mare 
favorită, s-a clasat a doua, la lun
gime, cu 7,15 m, după Heike Daute 
din R. D. Germană, cu 7,27 m).

4
Suceava Sub senericuI Fes- 

tivalului național „Cîntarea Româ
niei", la Rădăuți s-a desfășurat 
prima ediție a „Tîrgului olarilor", 
manifestare la care au participat 
vestiți meșteri olari din cunoscu
te centre ale ceramicii românești. 
Astfel, aici au putut fi admirate, 
fiind adunate în aceeași expoziție, 
ceramica de Oboga și cea de Mar
ginea, ceramica de Argeș, Rădăuți, 
Mihăileni și Hălmăgel. Juriul a 
acordat premii lui Ion Răducanu 
din Oboga și Marin Trușcă din 
Româna, județul Olt, lui Aurel Go
lea din Hălmăgel, județul Arad, lui 
Ion Ene și Gheorghe Ene din Co
șești, județul Argeș, și •altor parti
cipanți. (Sava Bejinariu).

lași Biblioteca „Gh. Asachi" 
din Iași a achiziționat pînă acum 
450 000 cărți ; ultima este intitulată 
„Prezențe culturale românești" de 
Virgil Cândea și Constantin Simio- 
nescu. Este o carte în care se afir
mă, printre altele, eă românii au 
fost mereu legați de marile centre 
de cultură ale lumii, Roma și 
Bizanțul. Ridicîndu-și fondul de 
carte la aproape jumătate de mi
lion exemplare, biblioteca „Gh. 
Asachi" din Iași satisface deplin 
gusturile și preocupările cititorilor 
atît în timpul lecturii la sală, cit și 
prin împrumut acasă. (Manole 
Corcaci).

Cronica zilei
La 16 august, Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Roko Ivan Setka Sagel, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Panama în țara 
noastră, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Indonezia, marți după-amiază 
a avut loc la București o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia ziaristul 
Ștefan Gabrea, de la „Agerpres", a 
prezentat aspecte ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale din această' țară.

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

Erau prezenți Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Republicii Indonezia la 
București, și membri ai ambasadei.

t V
PROGRAMUL 1

15.45 Telex
15.50 Ecran de vacanță. Desene anima

te : Maimuța de piatră
16.20 Viața culturală
16.45 Rezultatele tragerii Pronoexpres
16.50 Indonezia — țara insulelor calde. 

Film documentar
17,10 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.30 Ani eroici, ani ai fâptei noastre
20.45 Tradiții eroice. în fruntea luptei 

pentru unitate
21,00 Poporul, Ceaușescu, viitorul — 

program de cintece
21,15 Stop-cadru pe mapamond
21.30 Film artistic : „Vară romantică". 

Producție a Studioului cinemato
grafic București. Cu : Nicolae 
Praida, Toma Caragiu. Colea Rău- 
tu, Ernest Maltei, Geo Barton, Ti
tus Lapteș

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Scena șl ecranul. Evenimentul is

toric de la 23 August — sursă ge
neroasă de inspirație pentru arta 
teatrului și filmului românește 

21,00 Din țările socialiste
21.30 Seară de muzică românească.
22.30 Telejurnal

Drumul glorios de luptă, de muncă 
și victorii al poporului condus de partid
(Urmare din pag. I) 
bilanțurile de astăzi au fost trecute 
etape Încordate pentru consolidarea 
independenței țării, cu ani de luptă 
nu numai împotriva încercănloi de 
imixtiune ale cercurilor imperialiste 
și a reacțiunii interne, cl și cu ma
rile greutăți ale Reconstrucției eco
nomice, însoțite de lipsuri multe, de 
secetă și de foamete, de prefaceri 
șociale ce nu s-au înfăptuit deloc 
ușor. Au fost, ani de efort, general. 
rfent.ru .jprficâreâ țării din ruine și de 
coris'îruire a bazelor economiei so
cialiste, cu multe sacrificii, cu clo
cotitor eroism popular, cu milioane 
de constructori anonimi, plini de en
tuziasm, care puneau temeliile unei 
Românii cu adevărat moderne. în 
această magnifică operă, clasa mun
citoare s-a dovedit deplin matură 
pentru a cuceri puterea politică, a 
lua în stăpînire avuția națională spre 
a o gospodări, a o rîndui, a o dez
volta într-o concepție radical' nouă 
și cu o destinație fundamental alta 
— în favoarea maselor populare.

Subliniind că prin răsturnarea cla
selor exploatatoare de la putere s-a 
realizat numai o etapă a luptei re
voluționare, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta la recenta Consfă
tuire de lucru pe problemele muncii 
organizatorice și politico-educative 
că „etapele care au urmat nu au fost 
mai ușoare ; dimpotrivă, unele au 
fost chiar mai grele decit lupta pen
tru cucerirea puterii, pentru că aces
tea au cerut o înaltă pregătire, în
făptuirea unor mari transformări re
voluționare în întreaga societate".

Strategul renașterii societății ro
mânești, începînd cu pregătirea isto
ricului August ’44 și continuînd cu 
trecerea la revoluția și construcția 
socialismului, a fost Partidul Comu
nist Român. Acest partid a condus 
întreaga operă de așezare a națiunii 
române pe noile direcții de afirma
re a capacităților creatoare ale po
porului, de dezvoltare impetuoasă a 
țării.

Pe acest drum nou, început cu re
voluția de eliberare națională și so
cială din 1944, unul din capitolele lu
minoase ale istoriei contemporane, 
care a vitalizat și dinamizat marea 
operă a partidului comuniștilor ro
mâni, a fost înscris de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., în 1965. Acest con
gres a deschis o fertilă perioadă de 
dezvoltare rapidă a societății noastre 
asupra căreia și-a pus amprenta, ca 
principal promotor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, personalitate proeminentă a 
vieții politice internaționale.

Obiectivele stabilite de către Con
gresul al IX-lea au constituit direc
ții fundamentale la realizarea căro
ra s-a angajat întregul popor. S-a 
declanșat o susținută, neîntreruptă 
și amplă activitate pe multiple pla
nuri pentru antrenarea tuturor for
țelor umane și materiale in scopul 
prosperării generale a țării. Sporita 
dinamică a economiei românești și 
în primul rind a industriei relevă o 
concepție de mare perspectivă pen
tru viitorul României. Cotele înalte 
ale ritmului industrializării sînt di

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GABONEZE

Excelenței Sale
Domnului EL HADJ OMAR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republici) Gaboneze vă adresez 

calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului gabonez prieten.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor la care am ajuns împreună la București și Libreville, raporturile de 
prietenie și cooperare dintr^ țările noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, în folosul popoarelor român și gabonez, al politicii de pace, inde
pendență națională, înțelegere și colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul gabonez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 23 de ani 
de la memorabilul act 
al proclamării inde
pendenței naționale — 
act care a pus capăt 
unei lungi perioade 
de dominație colonia
lă și a deschis o nouă 
pagină în istoria tine
rei țări de pe coasta 
de vest a Africii. Așa 
cum se știe, perioada 
care a urmat acestui 
eveniment și, mai 
ales, ultimii ani, a 
fost marcată de am
ple eforturi pentru li
chidarea înapoierii 
moștenite și pentru 
punerea in valoare a 
imenselor resurse ale 
solului și subsolului. 
Căci Republica Ga- 
boneză (suprafața — 
268 000 kmn ; popu
lația — 1 050 000 lo
cuitori) este cunoscută 
ca una dintre cele mai 
bogate țări ale conti
nentului african. Te
ritoriul său este ocu
pat in proporție de 80 
la sută de păduri cu 
esențe prețioase, in 
vreme ce subsolul a- 
dăpostește zăcăminte 
de mangan, fier, ura
niu și petrol. Valori
ficarea acestor bogății 
era insă în mare parte

Îngreunată de lipsa 
unor mijloace de co
municație directe și 
rapide între regiunile 
din interior, unde sînt 
amplasate, și zonele 
de pe coasta Atlanti
cului care găzduiesc 
principalele porturi. 
Această dificultate 
este pe cale de a fi 
înlăturată grație con
struirii celui mai im
portant obiectiv eco
nomic al ultimelor de
cenii — Transgabone- 
zul. Realizarea sa a 
început în 1973 și ur
mează să fie încheia
tă în anii imediat ur
mători, contribuind nu 
numai la ușurarea 
transporturilor de mi
nereuri și de lemn, ci 
și la ridicarea la o 
nouă viață a unor 
vaste regiuni, altă
dată complet izolate, 
în timp ce în est se 
vor dezvolta puter
nice centre miniere, 
pe coasta oceanului 
vor fi extinse și mo
dernizate porturile 
Owendo și Port-Gen- 
til, care vor deveni 
centre de comerciali
zare a bogățiilor na
turale.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate față de 
popoarele africane.

mensionate de cerințele imperioase 
ale prezentei patriei noastre mereu 
mai aproape de nivelul țărilor dez
voltate. Nu mai poate fi pierdut incă 
o dată valul revoluției industriale 
cum a fost pierdut în secolul trecut 
prin lenta evoluție imprimată de re
gimul burghezo-moșieresc ; conse
cințele le-am resimțit prea multă 
vreme prin intrarea sub dependența 
puterilor dezvoltate industrial, prin 
tragice lovituri date poporului ro
mân, între care și aceea de care a 
fost salvat prin revoluția începută 
in August 1914. .,

Istoria cea mai recentă a României 
socialiste alcătuiește un sumum de 
argumente cu bogate concluzii pen
tru căile salvgardării unui popor de 
sub dominația străină și înaintării 
pe noi trepte de dezvoltare econo
mică, socială, culturală. Cotele de 
azi ale economiei naționale sint 
foarte semnificative pentru ceea ce 
a însemnat evoluția României in ul
timii 39 ds ani, pentru uriașul efort 
creator al maselor muncitoare.

Dar dincolo de bilanțuri se află 
prefacerile fundamentale pe toate 
planurile economico-sociale privind 
nivelul de trai, de cultură, de învă- 
țămint, de conștiință contopită cu un 
mod radical nou de a privi și re
zolva raporturile interumane din so
cietatea noastră socialistă. Sigur, nu 
toate componentele dezvoltării socia
lismului s-au acordat integral cu co
mandamentele programului ce ni 
l-am propus, dar există toate forțele, 
capacitățile, gîndirea lucidă, clară 
pentru a da noi și noi valori creative 
procesului revoluționar de înaintare 
a societății noastre și de a mobiliza, 
mai unitar și mai responsabil, con
științele fiecărui om al muncii și tu
turor colectivelor pentru a răsounde 
noii dinamici pe care o implică 
această înaintare. Consfătuirea de 
lucru pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative a abor
dat tocmai asemenea cerințe și di
mensiuni noi pe care în cuvîntarea 
sa secretarul general al partidului 
le-a subliniat ca imperative ale aces
tei etape. Chemînd întregul partid să 
pornească întotdeauna de la felul în 
care se îndeplinesc programele de 
dezvoltare social-economică și de ri
dicare a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cerea ca „îndeplinind ro
lul de centru vital al întregii națiuni, 
partidul să asigure funcționarea ar
monioasă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate". De aici erau desprinse res
ponsabilitățile revoluționarului de a 
pune mai presus de orice interes 
personal interesele partidului, ale 
poporului. Munca politico-educativă 
este în această etapă o sarcină cen
trală, care privește nu numai „eco
nomia sau construcțiile, industria sau 
agricultura, ci privește poate mai 
mult, și în primul rînd arta, cultura, 
învătămîntul, sectoarele esențiale 
pentru formarea și educarea poporu
lui nostru, ca un popor liber, con
structor conștient al socialismului și 
comunismului".

Consfătuirea a relevat datoria fie
cărui comunist de a se situa la acea 
treaptă de conștiință care face strin
gentă armonizarea tuturor caoacită- 
tilor creatoare, de masă și individua

față de toate popoare
le care au pășit pe fă
gașul dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu ■ viu interes suc
cesele obținute de po
porul gabonez pe ca
lea lichidării urmă
rilor dominației colo
niale și a făuririi unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Ga- 
boneză s-au statorni
cit relații de priete
nie și colaborare, în
temeiate pe deplina 
egalitate în drepturi 
și avantajul reciproc, 
care cunosc o conti
nuă dezvoltare. O con
tribuție hotărîtoare la 
realizarea acestui 
curs pozitiv au adus 
întîlnirile dintre pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Omar Bongo, a- 
cordurile șl înțelege
rile realizate cu aceste 
prilejuri deschizînd 
amnle perspective 
conlucrării româno- 
gaboneze pe cele mai 
diverse planuri. Dez
voltarea in continuare 
a acestei conlucrări 
corespunde pe deplin 
intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

le, cu telurile situării României la 
acel nivel de unde independența, 
unitatea națională, cuceririle socialis
te. personalitatea națiunii noastre să 
aibă în economia puternic dezvolta
tă acel postament de neclintit de 
unde să ne manifestăm plenar intre 
țările cu o înaltă civilizație. | Conști
ința unei asemenea datorii responsa
bile se înscrie la cotele superioare 
ale dezvoltării onștiin' i de sine a 
națiunii noastre pent i îndeplini
rea rolului săd iri’Anai'ea familie'!a II 
națiunilor lumii.':O asemenea conști- . 
ințâ proprie părtidulUÎ' hostru comu » 
nist implică toată substanța prezen
tului socialist, precum și garanția în
făptuirii programelor devenirii noas
tre, implică însă și valorile jtrecutu- 
lui istoric. Cunoașterea acestui tre
cut istoric, care a săpat cu litere de 
aur în fibra sa ziua de 23 August 
1944, cu .tot ce a fost, de atunci și 
pînă astăzi, luptă și creație pentru 
libertate, independență, progres con
stituie un afluent bogat pen'tru ma
rile realizări contemporane. Cunoaș
terea acestui trecut arată generațiilor 
prezente și celor care vin că tot ce 
se construiește astăzi se inalță pe te
melii de viață, de muncă, de creație, 
de eroism și jertfă adesea. Conștiin
ța permanenței acestui tezaur de 
muncă, luptă, creație pentru liberta
tea și progresul națiunii române o 
regăsim în toate cuvintările secreta
rului general al partidului, care re
levă de fiecare dată comandamente
le independenței și suveranității na
ționale atît pentru îndeplinirea im
portantelor programe ale dezvoltării 
României socialiste, cit și pentru pro
blemele internaționale, ale păcii și 
înțelegerii intre popoare.

La aniversarea istoricului August 
1944 reflectăm la ansamblul eveni
mentelor politice interne și interna
ționale de acum aproape patru de
cenii, cînd independența și suverani
tatea patriei au fost puternic reafir- 

' mate prin lupta forțelor progresiste 
ale poporului român contra forțelor 
agresive ale imperialismului. Lec
țiile istoriei acelei epoci, ca dealtfel 
toate .învățămintele istoriei rămin 
sacre pentru poporul român, oferind 

. argumente de permanență pentru în
treaga politică internă, pentru pro
movarea unor principii de conduită 
internațională corectă, a unor relații 
internaționale care să contribuie la 
rezolvarea problemelor ce stau în 
fata tuturor țărilor lumii. Viziunea 
românească, exprimată de președin
tele tării noastre, privind pacea și 
colaborarea în lume Înscrie România 
Ia acest sfirșit de secol XX drept 
una din țările cu cea mai înaintată 
politică de clădire a unor noi rapor
turi intre statele lumii, care să per
mită tuturor popoarelor să se bucure 
de independentă, dezvoltare liberă, 
drepturi egale în evoluția generală a 
civilizației omenirii.

Sub această aură, sub aura indepen
dentei, a păcii și dezvoltării multila
terale a patriei, revoluția de elibe
rare națională și socială din August 
1944 rămine în istorie ca deschiză
toare a unor luminoase căi de nouă 
afirmare a poporului român, a per
manențelor sale, a virtuților lui 
creatoare, revoluționare și profund 
umaniste.

© COMPUTERE DE 
MARE VITEZĂ. Progresul 
tehnicii de calcul continuă. 
Dacă în prezent cele mai rapi
de computere pot efectua zeci 
de milioane de operații pe se
cundă, specialiștii americani 
din acest domeniu iși propun 
să atingă o viteză de un mili
ard de operații, în timp ce ja
ponezii vor să ajungă la 10 
miliarde de operații. Se schim
bă și „arhitectura" computere
lor, adică modalitatea de rezol- 
yare a problemelor : dacă in 
primele aparate se folosea me
toda consecutivă, acum în cen
trul atenției se află prelucrarea 
paralelă a informației, în cursul 
căreia se efectuează simultan 
mai multe calcule.

© UN „MATUSALEM" 
AL METEORIȚILOR a fost 
descoperit intr-un strat de căr
buni, într-o mină din Ucraina. 
Cercetările au relevat că el a 
ajuns pe Pămînt in urmă cu 
circa 341 milioane de ani, numă- 
rîndu-se astfel printre cei mal 
„bătrîni" mesageri veni ți din 
Cosmos cunoscuți pînă în pre
zent. Examinarea la microscop 
a dus la descoperirea de crista
le de rabdit, mineral inexistent 
pe Terra. Pe multe cristale se 
pot vedea crăpături provocate 
de călătoria prin spațiu și de 
șocul izbirii de scoarța terestră.

© AUTOAPĂRARE... 
VEGETALĂ. Cartoful sălba
tic, „păros", nu este atacat de 

către păduchii de plante, nici 
de gindacul de Colorado, nici 
de alți gîndaci. S-a constatat 
Că el emană o substanță care îi 
face pe dăunători să se retra
gă. La început s-a crezut că 
este vorba despre o substanță 
otrăvitoare de genul celei pe 
care o secretă roșiile sălbatice 
sau tutunul. Recent însă doi 
cercetători englezi au demon
strat că frunzele acestei plante 
conțin, în cantități însemnate, o 
substanță din categoria fero- 
moanelor, care este înregistrată 
de către dăunători ca un „sem
nal de alarmă". Savanțli sînt de 
părere că intr-un viitor apro
piat se va putea obține un soi 
de cartofi cultivați care să uti
lizeze această „armă" în lupta 
împotriva dăunătorilor.

• FRÎNAREA - SUR
SĂ DE ENERGIE PENTRU 
AUTOMOBILE. In Israel a 
fost pus la punct un nou sistem 
de transmisie, aplicabil motoa
relor vehiculelor de mare tonaj 
care — în condiții de laborator 
— reduce consumul de carbu
ranți cu 40 la sută. Prin noul 
sistem, energia risipită la frîna- 
re in modelele clasice este „de
pozitată" într-un volant și 
reutilizată la pornirea motoru
lui, in momentul accelerării. Se 
apreciază că dacă toate vehicu
lele grele din Israel ar fi dotate 

cu noul echipament de transmi
sie, consumul de energie la 
scară națională ar putea fi re
dus cu 5 la sută.

• „CHALLENGER" LA 
O NOUĂ MISIUNE. Vi
itoarea misiune a navetei spa
țiale americane „Challenger", 
programată să înceapă la 30 
august, va avea o durată de 
șase zile, în loc de cinci, cit se 
prevăzuse inițial — a anunțat 
N.A.S.A. S-a precizat că pre
lungirea a fost hotărîtă spre a 
se oferi mai mult timp echipa
jului pentru testarea satelitului 

de telecomunicații „T.D.R.S.-A" 
(„Tracking and Data Relay Sa
tellite"). Lansat la 3 aprilie 
a.c., acest satelit s-a plasat pe 
orbita sa operațională cu o în- 
tîrziere de trei luni, ca rezul
tat al funcționării necores
punzătoare a sistemului de 
propulsare. Buna funcționare a 
satelitului este considerată e- 
sențială pentru desfășurarea ce
lei de-a noua misiuni a nave
tei, de la finele lui octombrie, 
cind la bordul ei urmează să fie 
plasat laboratorul spațial vest- 
european „Spacelab". Potrivit 
noului calendar al misiunii, na
veta va fi lansată la 30 august, 
de la Cape Canaveral, din Flo
rida, iar aterizarea este progra
mată pentru 5 septembrie, la 
baza militară Edwards, din Ca
lifornia. Echipajul vehiculului 

spațial va fi alcătuit din Ri
chard Truly (comandantul mi
siunii), Daniel Brandenstein 
(copilot). Dale Gardner Guion 
Bluford și William Thornton.

© COCAINĂ... PARA
ȘUTATĂ. Autoritățile mexi
cane au, anunțat că o cantitate 
de 300 kilograme de cocaină 
pură, valorînd peste 30 milioane 
dolari pe piața ilicită'a stupe
fiantelor, a fost confiscată in a- 
propierea insulei Perez, aflată 
la circa 100 kilometri de conti
nent, în Golful Mexic. Captura 
a fost realizată datorită vigi
lentei unui polițist și a pazni
cului farului de pe insulă, care 
au observat că, de la bordul 
unui avion suspect, erau lansa
te în apă lădițe în preajma unei 
ambarcațiuni cu pînze.

© PROTECȚIE ÎMPO
TRIVA SUBSTANȚELOR 
RADIOACTIVE. Pehtru a 
se proteja împotriva fluxu
rilor de neutroni, cei ce lu
crează in domeniul energeti
cii nucleare recurg la materia
le ce conțin o cantitate mai 
mare de hidrogen în amestec cu 
bor. în laboratoare se utilizea
ză de obicei parafină ameste
cată cu compuși ăi borului. 
Specialiști cehoslovaci în acest 
domeniu au realizat niște cără
mizi din polietilenă și bor de
numite „Neutrostop", din care 
se pot realiza pereți, podele și 
tavane de protecție deosebit de 
eficiente împotriva radiației 
neutronice.

rfent.ru


ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICII INDONEZIA

DIN AGENDA LUPTEI Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

MONDIALE PENTRU PACE ț

Manifestări dedicate 
sărbătorii naționale a României

JAKARTA
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Indonezia imi oferă plăcutul 

prilej de a vă transmite calde felicitări, însoțite de cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului indonezian 
prieten.

îmi exprim convingerea că legăturile prietenești statornicite intre țările 
noastre se vor dezvolta și mai puternic in viitor, in spiritul convorbirilor 
purtate și înțelegerilor. convenite la Jakarta, in timpul vizitei in frumoasa 
dumneavoastră țară, spre binele și în interesul popoarelor român și indo
nezian, al cauzei păcii, independenței naționale, cooperării și înțelegerii in 
întreaga lume.

Cea de-a XXXIX-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și arttiimperialislă prilejuiește noi manifestări 
dedicate României în diferite țări ale lumii.

BULGARIA. La Sofia a fost 
inaugurată expoziția de fotografii 
„Imagini, românești". Expoziția 
prezintă aspecte ale dezvoltării e- 
conomiei. științei, culturii și învă- 
țămintului în țara noastră, măr
turii ale prezentului socialist și ale 
trecutului glorios de luptă al po
porului român.

Un loc deosebit îl ocupă ima
ginile ce înfățișează momente sem
nificative din timpul intilnirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
colective de oameni ai muncii.

Luind cuvîntul la deschiderea ex
poziției, 
membru 
ședințele 
Bulgaria 
natul cu 
Sofia, 1. 
cat înfăptuirile istorice obținute 
de poporul român in anii socialis
mului, îndeosebi în perioada de 
după al IX-lea Congres al P.C.R.

Au fost de față Milen Marinov, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru cultură al R.P. Bulgaria, re
prezentanți ai Ministerului de Ex
terne bulgar, membri ai Asociației 
de prietenie Bulgaria — România, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Sofia, oameni de cultură 
și artă.

CEHOSLOVACIA. — în orașul 
Luhaciovice din R. S. Cehoslovacă 
s-au deschis Zilele culturii româ
nești. Timp de o săptămînă vor fi 
organizate concerte de muzică ro
mânească, proiecții de filme, expo
ziții, întîlniri cu locuitori ai ora
șului. .

în alocuțiunile rostite la festivi
tatea de deschidere, șeful secției 
culturale a comitetului național 
orășenesc și reprezentantul amba
sadei române au evidențiat însem
nătatea istorică a actului revolu-

ționar de la 23 August 1944, ma
rile realizări obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în construcția 
socialistă, precum și cursul' ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-cehoslovace. La 
monumentul ostașilor români că- 
zuți in luptele pentru eliberarea 
orașului Luhaciovice de> sub fas
cism au fost depuse coroane de 
flori

IORDANIA. — în cadrul Festiva
lului internațional de la Jerash 
s-a deschis o expoziție de carte 
românească.

Vizitînd expoziția, regele Hussein 
și regina Noor au dat o apreciere 
deosebită lucrărilor prezentate, in 
cadrul cărora la loc de frunte se 
află opere ale'tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele 
România. Expoziția a fost vizitată, 
de asemenea, de primul ministru 
iordanian, de alte oficialități '

MEXIC — Sub auspiciile Mi
nisterului Educației Publice, la: 
Școala normală superioară din Ciu
dad de Mexico a fost. organizată o 
zi dedicată țării noastre.. în. alocu
țiunea rostită, directorul acestei 
instituții,- prof. Maria Guadalupe 
Martinez, a reliefat semnificația 
marelui eveniment de la 23 August 
și realizările obținute de țara noas
tră iri anii construcției socialiste, și 
în mod special în ultimii 18 ani, de 
cind la conducerea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cadrul manifestării a fost or
ganizată o expoziție de carte cu- 
prinzînd lucrări din gîndirea so- 
cial-politică, economică și filozo
fică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

CONTINUĂ SĂ SE MARȘURILE PĂCIIDESFASOARE LARG

Apel la soluționarea pașnică a situației din Ciad

Consultări la O.N.U

ZI DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUIAMERICA LATINA t

CURSA ÎNARMĂRILOR agraveaza

suprafața 
acoperită

protestului 
încheiat în

© Intr-o cuvintare rostită la o 
conferință pentru pace organizată 
la Joenkoeping, primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, s-a pronunțat 
în favoarea sistării - complete a ex
periențelor nuclea're în scopuri mi-

1945, 
clâ- 
cen- 

Adu- 
consultativă

Republicii Socialiste

secretar general al

• Militanții mișcării pentru pace 
și dezarmare din Canada - regru- 
pînd diverse organizații obștești, 
asociații de femei, sindicate etc. - 
au dat publicității un protest oficial 
în legătură cu continuarea pregă
tirilor în vederea testării pe terito
riul canadian a rachetelor america
ne „Cruise". Semnatarii 
consideră că acordul

O- 
O-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

SÂ înceteze testarea și producerea de noi ARME !

și solidarității cu toate statele socialiste

în numeroase țări ale lumii, unul 
din obiectivele mișcării pentru apă
rarea păcii ii constituie lupta îm
potriva experiențelor cu armele nu
cleare, a producerii de noi și noi 
mijloace de distrugere. în cursul 
diferitelor acțiuni organizate de 
partizanii păcii, in luări de poziție 
înregistrate la mitinguri și demon
strații sau chiar în declarațiile unor 
personalități politice, se subliniază 
faptul că testarea de noi arme spo
rește riscul declanșării unei con
flagrații cu urmări incalculabile 
pentru destinele civilizației. Iată, 
în acest sens, cîteva din luările de 
poziție mai recente.

litare. încheierea unui acord în 
acest sens — a apreciat el - ar 
preîntîmpina apariția de noi arme 
nucleare mai perfecționate, ar con
stitui un aport însemnat la limita
rea arsenalelor nucleare. El a men
ționat că, în luna iunie, Suedia a 
propus negocierea unei convenții 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare în scopuri militare, însoți
tă de măsuri de control.

acest sens cu Statele Unite „repre
zintă o amenințare la adresa ga
ranțiilor constituționale privind asi
gurarea vieții, libertății și securită
ții" cetățenilor canadieni.

In același sens s-au pronunțat 
participanții la manifestația împo
triva armelor nucleare desfășurată 
recent la Toronto. Astfel, ei au ce
rut societății canadiene „Litton Sys
tems" să înceteze producerea de 
aparate destinate rachetelor ameri
cane de croazieră și au chemat 
personalul să se alăture acțiunilor 
mișcării pentru pace.

Pe de altă parte, rezultatele unui 
sondaj de opinie realizat de vesti
tul institut Gallup — arată că 47 la 
sută dintre persoanele chestionate 
s-au pronunțat împotriva experi
mentării pe teritoriul Canadei a ra
chetelor „Cruise".

acad. Sava Ganovski, 
al C.C. al P.C.B., pre- 

> Asociației de prietenie 
i — România, și insărci- 
afaceri al țării noastre la 

E. Dragomir, au evo-
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WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Participantele la „Marșul Păcii Oslo 
— Washington", care se află in 
S.U.A., au organizat la Newark, 
statul Neiv Jersey,, o conferință' de 
presă, in cursul căreia au chemat la 
înghețarea producției și amplasării 
de arme nucleare, ca un prim pas 
spre realizarea dezarmării, relatea
ză agenția Associated Press. „Pină 
la 90 la sută din populația Europei 
se opune amplasării de noi rachete 
nucleare", a spus Dagmar Fager- 
holt, din Danemarca, adăugind : 
„N.A.T.O. a cerut rachetele, dar 
N.A.T.O. nu reprezintă oamenii".

Anterior, reprezentantele celor 
peste 100 de participante la marș 
s-au intilnit cu Robert Torieelli, 
membru al Camerei Reprezentanți
lor a Congresului S.U.A. din partea 
statului New Jersey, pentru a-și 
exprima opoziția față de instalarea 
ăe noi rachete nucleare in Europa.

Participantele la acest marș, care 
a avut ca punct de plecare capitala 
norvegiană, au sosit la New York la, 
6 august și iși continuă drumul spre 
Washington, unde vor ajunge la 26 
august, iar la 27 august vor parti
cipa la o mare demonstrație. Mar
șul, inițiat de organizațiile de femei 
din țările nord-europene, se înca
drează în seria de acțiuni similare 
ce se desfășoară in diferite țări îm
potriva amplasării de noi rachete 
nucleare pe continentul european, 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
pace.

BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). — 
Republica Populară Congo și Repu
blica Democratică Sao Tome și Prin
cipe sprijină dreptul poporului cia- 
dian de a trăi in pace și securitate 
și adresează un apel celorlalte țări 
din regiune de a acționa în vede
rea încetării conflictului din Ciad și 
reconcilierii naționale în această 
țară. Cele două state africane adre-

sează un apel comunității internațio
nale de a face totul pentru a pre- 
intimpina internaționalizarea con
flictului din Ciad — se spune în co
municatul comun, publicat la Braz
zaville, la incheierea convorbirilor 
oficiale dintre președinții celor două 
țări — Denis Sâssou Nguesso și Ma
nuel Pinto da Costa, care a efectuat 
o vizită oficială în R.P. Congo.

La 17 august 
întrunită într-o 
dire modestă din 
trul ■ Jakartei, 
narea 
populară provizorie , a 
Indoneziei a adoptat ■' 
Declarația de inde
pendență a „țării ce
lor 13 677 de insule". 
Evenimentul,' care ve
nea să. încununeze 
lupta de secole a po
porului indonezian 
pentru scuturarea ju
gului dominației stră
ine, a deschis o pa
gină nouă in viața 
populației marelui 
arhipelag dintre 
ceanul Indian și 
ceanul Pacific.

Rupind lanțurile 
robiei coloniale, po
porul indonezian s-a 
angajat cu fermitate 
pe calea construirii 
unei vieți noi, drum 
anevoios datorită gre
lei moșteniri lăsate 
de dominația și ex
ploatarea străină. 
Pentru depășirea îna
poierii economico-so
ciale — rezultat al 
celor patru secole de 
aservire străină — a 
fost nevoie să se de
pună ( 
nute în 
rificării, 
propriu, 
surse și 
rale ale 
cești ani 
bazele industrializă
rii, s-au realizat pro-

eforturi susți- 
direcția valo- 

, în interes 
, a marilor re- 
i bogății natu- 
: țării. în a- 

s-au pus

Partizani ai păcii din aiverse țări ale Europei occidentale au participat 
recent la un amplu marș desfășurat pe străzile orașului Bruxelles. Foto

grafia înfățișează un aspect din timpul acestei acțiuni

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Congresul Permanent al 
Unității Sindicale a Oamenilor Mun
cii din America'Latină (CPUSTAI.) 
a lansat’ ttil’ apel tuturor- organiza
țiilor afiliate și simpatizante de a

participa, la 1 septembrie, la o zi 
de luptă pentru pace, pentru viață, 
împotriva izbucnirii unui război — 
informează agenția cubaneză Prensa 
Latina.

Intr-un document, dat publicită-

ții la Ciudad de Mexico, CPUSTAL 
a condamnat actuala cursă a înar
mărilor, relevind, totodată, caracte
rul deosebit de periculos- al teorii
lor războiului nuclear „limitat" și 
a „primei lovituri".

ȘOMAJUL3 •

BERLINUL OCCIDENTAL 16 (A- 
gerpres). — Creșterea șomajului și 
ofensiva asupra cuceririlor sociale 
ale oamenilor muncii in țările occi
dentale sînt o consecință directă a 
escaladării cursei înarmărilor —

apreciază lideri ai sindicatului lu
crătorilor din serviciile comunale și 
transporturi din Berlinul occidental. 
Cheltuielile militare în continuă as
censiune se repercutează negativ 
asupra dezvoltării economice.

la agravarea situației materiale a 
oamenilor muncii.

Liderii sindicatului vest-berlinez 
se declară împotriva planurilor 
N.A.T.O. privind desfășurarea in 
Europa occidentală de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune.

în problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost difuzat un comuni
cat cu privire. la consultările care 
au avut loc în cadrul Comitetului 
pentru decolonizare al O.N,U. cu.re
prezentanții Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
recunoscută de comunitatea mon
dială ca singurul și autenticul repre
zentant al poporului namibian. Re
prezentantul S.W.A.P.O. — se arată 
în comunicat — a atras atenția co
mitetului asupra înrăutățirii grave 
a situației din Namibia, unde rasiștii 
sud-africani mențin o armată de 
ocupație de 100 000 de militari și 
unde au creat un aparat polițienesc 
masiv, pentru înăbușirea oricărui

grese notabile in ex
tinderea .sistemelor 
de irigații, , moderni
zarea agriculturii, a 

transport, 
extracției 

na- 
alte

rețelei de 
creșterea 
de ' petrol, gaze 
turale, diferite 
materii prime (subso
lul țării fiind bogat 
și în cărbuni, bauxită, 
crom, nichel, zinc, 
cupru etc.). Pe harta 
țării au apărut un șir 
de obiective moderne 
din domeniile petro
chimiei, siderurgiei, 
energeticii, al indus
triei ușoare ș.a. O 
atenție deosebită s-a 
acordat și se acordă 
valorificării supe
rioare a resurselor 
forestiere (circa 80 la 
sută din 
țării fiind 
de păduri) și a cau
ciucului natural, ridi
cării zonelor perife
rice ale arhipelagului, 
dezvoltării rețelei de 
școli și a celei sani
tare, asigurării unui 
standard adecvat de 
viață maselor popu
lare.

Poporul român 
mărește cu viu 
res 
de 
zian 
darea 
pentru 
florire 
între 
s-au dezvoltat și 
amplifică

prietenie efec- 
in noiembrie 

trecut de 
Nicolae 

împreună 
i Elena 

Indo- 
in vi tați a 

Repu- 
ge- 

a 
Su-

ur- 
inte- 

eforturile depuse 
poporul indone- 

pentru consoli- 
independenței, 
continua în-, 

a patriei sale, 
țările noastre 

se 
raporturi

din cele mai rodnice 
de colaborare în cele 
mai diferite domenii. 
O contribuție hotă- 
ritoare în dezvolta
rea ace'stor relații a 
avut-o vizita oficială 
de

. tuată 
anul
tovarășul 
Ceaușescu, 
cu tovarășa 
Ceaușescu, in 
nezia, la. ,i 
președintelui 
blicii Indonezia, 
neral Suharto, și 
doamnei Tien 
harto. Convorbirile, 
și înțelegerile, con- f' 
venite cu prilejul vi
zitei au conferit noi 
dimensiuni conlucră
rii reciproc avanta
joase româno-indo- 
neziene, pe plan eco
nomic. comercial, 
științific, tehnologic 
și cultural, ca și in 
sfera vieții interna
ționale, pentru înlă
turarea primejdiei 
unei catastrofe nu
cleare. pentru destin
dere și pace în lume.

Extinderea și am
plificarea relațiilor ro- 
mâno-indoneziene co
respund pe deplin in
tereselor ambelor țări 
și popoare, înscriind, 
în același timp, un 
aport de preț la cauza 
generală a Înțelege
rii, cooperării și dez
voltării pașnice a tu
turor popoarelor.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
LA VARȘOVIA au început, ieri, 

convorbirile dintre delegația de 
partid și de stat, a R. P. Polone, 
condusă de general de armată Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone, și delegația de partid și de 
stat a R-D. Germane, condusă de 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., care a 
sosit într-o vizită oficială de prie
tenie în capitala polonă.

guer, secretar general al P.C. Ita
lian. Interlocutorii s-au informat 
reciproc in legătură cu evoluția si
tuației din țările lor și au procedat 
la un schimb de opinii cu privire 
Ia o serie de probleme internațio
nale actuale, in special privind 
Europa.

CONFERINȚA ENERGETICA LA 
BANGKOK. 6 conferință a exper- 
ților în 
sacrată 
energie 
acesteia

ȘOMAJUL ÎN CREȘTERE ÎN 
R.F.G. . Potrivit estimărilor Institu
tului vest-german de studii econo
mice și Oficiului federal al forței 
de muncă, numărul șomerilor va 
crește in R.F. Germania anul 
tor la 2,5 milioane față de 2,2 
lioane in luna iulie 1983.

BEIJING.
Chineze a 
intre Hu 

C.C.

ÎNTREVEDERE LA
Marți, in capitala R.P. 
avut loc o întrevedere
Yaobang, secretar general al 
al P.C. Chine,z, și Enrico Beriin-

probleme energetice con- 
dezvoltârii
Și 
a 

Thailandei, 
celor 77", 
hotărîrile conferinței asupra coope
rării economice intre țările în curs 
de dezvoltare, desfășurată ia Ca
racas in 1981.

utilizării 
început 

Organizată 
reuniunea

resurselor de 
raționale a 
in capitala 
de „Grupul 
are la bază

EPILOG AL UNEI FARSE 
ELECTORALE. în condițiile men
ținerii stării de .asediu, în vigo.ațe 
din 1945, generalul Alfredo Stroes- 
sner a depus jurămintul ca pre
ședinte al 
gind, astfel, 
dă de cinci 
instituit de 
nii. Candidat al Partidului Națio
nal Republican (Colorado) — de 
guvernămint — al cărui lider, este, 
Stroessner a fost desemnat ca șef 
al statului în urma scrutinului des
fășurat la 6 februarie, a.c.

Paraguayului, prelun- 
pentru o nouă perioa- 
ani regimul dictatorial 
acesta acum trei dece-
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centrul politicii externe romanești 
dezvoltarea prieteniei, colaborării

„Acordăm o atenție de prim ordin dezvoltării con
tinue a relațiilor cu toate statele socialiste, milităm sus
ținut pentru întărirea unității și colaborării dintre ele, 
văzînd în aceasta o condiție esențială a întăririi forțelor 
socialismului, a creșterii prestigiului și influenței sale 
în lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

O trăsătură definitorie, orientare 
fundamentală a politicii externe 
românești, în perioada inaugurată 
odată cu victoria revoluției de elibe
rare națională și socială,' antifascistă 
și antiimperialistă, o constituie preo- 
'cuparea permanentă, statornică, prin
cipială a partidului și statului nostru 
pentru amplificarea și intensificarea 
raporturilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate cu toate statele socia
liste. Fundamentată pe comunitatea 
de ideologie și de orânduire, pe 
obiectivele comune ale construirii 
noii societăți, .această orientare a 
devenit un obiectiv prioritar al acti
vității internaționale, înscris la loc 
de frunte în documentele programa
tice ale Partidului Comunist Român.

Fără îndoială, un moment calita
tiv superior în dezvoltarea relațiilor 
țării noastre cu statele socialiste 
I-au reprezentat anii de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de cind 
în fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prietenia, colaborarea

fructuoasă dintre statele socialiste 
au avut întotdeauna un militant 
neobosit, prodigioasa sa activitate in 
acest domeniu fiind izvorîtă din gri
ja și acțiunea revoluționară pentru 
promovarea intereselor fundamen
tale ale poporului român, ale tutu
ror popoarelor din țările socialiste, 
ale socialismului în general. Din 
acest punct de vedere, modul în care 
România, Partidul Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au ac
ționat și acționează, pentru creșterea 
continuă a legăturilor pe multiple 
planuri cu toate celelalte țări socia
liste, cit și între diferite state socia
liste se înscrie ca o contribuție de 
primă importanță Ia îmbogățirea și. 
dezvoltarea tezaurului gindirii știin
țifice despre edificarea socialismu
lui in lumea contemporană.

în aceste zile care preced marea 
noastră sărbătoare națională de la 
23 August, trecerea în revistă a pre
ocupărilor, inițiativelor și orientări
lor românești îndreptate spre stimu
larea raporturilor cu statele socia
liste evidențiază pregnant caracterul 
principial al acestor relații. De fie
care dată, partidul și statul nostru 
au arătat că la temelia conlucrării 
în mod legic sc cer a fi așezate prin
cipiile independenței și suveranită
ții naționale, deplinei egalități in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, renunțării Ia forță și ame
nințarea cu forța, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutorării

tovărășești. Aplicarea consecventă a 
acestor principii constituie o condi
ție sine qua non pentru asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni socialiste 
de a se dezvolta potrivit propriilor 
aspirații, ca un exemplu elocvent al 
superiorității noii orînduiri, contri
buind în acest fel la întărirea forței 
de atracție a socialismului. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la Plenara din 
1—2 iunie 1982, „relațiile dintre țări
le socialiste trebuie să constituie un 
model de respect reciproc și de co
laborare reciproc avantajoasă, să 
ofere un exemplu de relații pentru 
toate statele lumii."

Rolul hotăritor în continua extin
dere și adincire a relațiilor României 
cu celelalte țări socialiste revine 
legăturilor statornicite între Partidul 
Comunist Român și partidele comu
niste și muncitorești din statele so
cialiste. Rodnicele întîlniri și con
vorbiri pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu conducătorii 
de partid și de stat din cvasitotali- 
tatea țărilor socialiste s-au soldat cu 
înțelegeri determinante pentru dez
voltarea viitoare a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu respectivele 
partide și țări. Prin problematica 
largă abordată, hotărîrile adoptate 
cu ocazia intilnirilor la cel mai înalt 
nivel au impulsionat ansamblul rela
țiilor reciproce, au deschis noi per
spective de dezvoltare a conlucrării, 
în interesul bilateral, al cauzei so-

cialismului și comunismului. S-au 
intensificat, in același timp, contac
tele la 
variate 
sociale, 
noastre 
celelalte state socialiste. Cu 
prilejuri se realizează în permanență 
un util și rodnic schimb de opinii 
asupra preocupărilor reciproce ■ in 
problemele fundamentale ale con
strucției socialiste.

O elocventă mărturie a drumului 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și conlucrării dintre țara noastră, și 
statele socialiste este nivelul tot mai 
ridicat al colaborării economice și 
tehnico-științifice. România manifes
tă Inițiativă, interes constant pen
tru sporirea volumului 
extinderea cooperării și 
rii în producție, pentru 
științifică și tehnologică, apreciind 
că aceste forme de colaborare, tot 
mai perfecționate, sînt de natură să 
contribuie la soluționarea, de o ma
nieră eficientă, reciproc avantajoa
să, a multiplelor probleme ale dez
voltării economico-sociale ale fie
cărui stat, în interesul general al 
socialismului. Din acest punct de 
vedere, țările socialiste dețin ponde
rea principală intre partenerii co
merciali ai României.

Potențialul economiilor naționale 
în continuă creștere ale fiecărui stat 
socialist permite identificarea și pu
nerea în valoare a unor noi căi și

diferite niveluri, in cele mai 
domenii ale vieții politice și 
între reprezentanți ai țării 
și ai unor foruri similare din 

aceste

comercial, 
specializă- 
ccrcetarea

modalități de schimburi comerciale, 
de cooperare și specializare la cote 
superioare. In spiritul documentelor 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., acționind.pen
tru amplificarea raporturilor cu sta
tele socialiste. România pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea co
laborării pe multiple planuri cu sta
tele vecine, o mare-insemnătate avind 

/ în acest sens legăturile cu marea 
țară vecină de la răsărit, Uniunea 
Sovietică. în același cadru se înscrie 
și multitudinea acțiunilor de coope
rare cu alte state socialiste vecine, cu 

' celelalte țări socialiste din Europa. 
Consecventă orientărilor sale gene
rale, România militează.pentru inten
sificarea conlucrării cu R. P. Chi
neză, cu celelalte țări socialiste — 
din Asia și America Latină.

în același timp, dezvoltind raportu
rile bilaterale cu toate statele socia
liste, România acordă un rol impor
tant raporturilor multilaterale din 
cadrul C.A.E.R. în condițiile in care 
criza economică mondială afectează 
totalitatea statelor lumii, inclusiv ță
rile .socialiste, colaborarea in cadrul 
C.A.E.R. este menită să contribuie Ia 
soluționarea problemelor energetice 
și de materii prime, a problemelor 
tehnologice, agricole, de specializare 
și cooperare, tocmai pentru a putea 
asigura mai rapida depășire a even
tualelor dificultăți, pentru dezvol
tarea armonioasă a tuturor statelor 
membre, accelerarea ritmului de ega
lizare a nivelului lor de dezvoltare.

în ansamblul preocupărilor pentru 
lărgirea și adincirea raporturilor 
prietenești cu statele socialiste fră
țești, țara noastră acordă un loc im
portant colaborării in domeniile cul
turii, științei, invățămintului, sănătă
ții, sportului, turismului, relațiile 
din aceste domenii facilitînd, cum se 
știe, înțelegerea și apropierea, culti
varea tradițiilor progresiste, întărirea 
stimei reciproce, a prieteniei și soli
darității internaționale a țărilor so
cialiste.

Socialismul s-a aflat întotdeauna 
alături de cele mai înalte idealuri ale 
umanității. Avind permanent în ve
dere acest adevăr esențial, care spo
rește încrederea popoarelor în socia
lism, România socialistă conlucrează 
strins in viața internațională cu toate 
statele socialiste pentru reglemen
tarea problemelor grave care con
fruntă omenirea : lichidarea politicii 
imperialiste, oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la măsuri urgente de 
dezarmare, in primul rind de 
mare nucleară, consolidarea 
rității în Europa, in întreagă 
afirmarea măreței cauze a 
independenței și progresului

Proclamind imperativul respectării

dezar- 
. secu- 
lume, 
păcii, 

social.
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® Din 1965 și pînă în prezent au avut loc 
165 contacte, întîlniri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii de partid și de stat din 
cvasitotalitatea țărilor socialiste.

® în perioada 1965—1982, schimburile co
merciale ale României cu celelalte țări socialiste 
au sporit de circa 6 ori.

® în baza dialogului la cel mai înalt nivel, s-au 
încheiat 240 de acorduri., convenții și alte instru
mente de colaborare economică.

© Sînt în curs de realizare peste 120 de ac
țiuni de cooperare și specializare cu diferite țări 
socialiste în domenii precum energetica, chimia, 
petrochimia, construcțiile de mașini, metalurgia, 

ț mineritul, materialele de construcții etc.

cu strictețe între țările socialiste a 
principiilor marxiste, a deplinei ega
lități in drepturi și a respectului re
ciproc, partidul și statul nostru au 
apreciat, cu îndreptățit realism, că 
apariția și manifestarea unor neînțe
legeri, dezacorduri sau contradicții 
între țările socialiste — dealtfel lu
cruri firești, dată fiind diversitatea 
■condițiilor social-istorice in care este 
construită, noua orânduire — pot fi 
depășite numai și numai prin apli
carea neabătută, cu răbdare și înțe
legere, a acestor principii. 'Poziția 
principială a României, confirmată 
în mod strălucit de însuși mersul 
evenimentelor, de tendințele de. nor
malizare și ameliorare a raporturilor 
dintre unele țări socialiste de
monstrează posibilitatea ca intre toa
te statele care făuresc noua orinduire 
să se promoveze relații prietenești, să 
sc afirme dorința sinceră de colabo
rare activă în vederea dezvoltării ra
pide ă fiecărei țări socialiste, a în
tăririi tuturor statelor socialiste, a 
creșterii rolului lor in ansamblul re
lațiilor internaționale. Este o apre
ciere care pornește de la locul deo
sebit de important pe care aceste 
state il dețin in politica, economia, 
știința, tehnica și cultura contempo
rană mondială, in puterea lor de în
râurire pozitivă, înnoitoare asupra 
evoluțiilor la scara întregii planete.

Marile succese dobindite de po
poarele țărilor socialiste, sub condu
cerea partidelor comuniste și munci
torești, in toate domeniile vieții so
ciale, în pofida unor dificultăți ine
rente unui asemenea proces complex

cum este construirea unei noi socie
tăți, a propagandei defăimătoare de
clanșate de cercurile imperialiste, 
demonstrează cu prisosință capacita
tea creatoare a clasei muncitoare, a 
ideologiei sale materialist-dialectice 
de a se afirma tot mai mult pe calea 
progresului și civilizației.

în actualele împrejurări, cind nori 
negri amenință insăși existența civi
lizației, este mai necesară ca oricind 
întărirea unității, colaborării și soli
darității tuturor statelor socialiste 
pentru a bara drumul războiului și a 
apăra pacea, fără de care ar fi de 
neconcepul edificarea noii societăți.

Potrivit politicii sale tradiționale 
de dezvoltare continuă a raporturilor 
multilaterale cu toate statele socia
liste,, in lumina documentelor, adop
tate de cele mai înalte foruri ale 
partidului și statului nostru și așa 
cum a subliniat in repetate rinduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, inclusiv 
la recenta Consfătuire de lucru pe 
probleme ale muncii organizatorice și 
politico-educative, România socialistă 
va acționa și in viitor pentru ampli
ficarea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate eu aceste state. 
Este convingerea fermă a partidului 
nostru, a întregului popor că, acțio- 
nind astfel, România socialistă, sub 
conducerea clarvăzătoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, iși va spori 'și 
mai mult contribuția la întărirea și 
afirmarea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, la triumful păcii și socia
lismului in lume.

Ioan TIMOFTE
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