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Dînd expresie voinței comune 
de întărire a legăturilor de prietenie 

și colaborare multilaterală 
dintre România și U.R.S.S., 

ieri s-a desfășurat

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Konstantin Cernenko/

Luni dimineața au avut loc la 
Kremlin convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Koristantin. Cernenko, 
oecretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
la care au participat :

Din partea română Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stoian. membru 

'supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. precum și Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S., 
Constantin Miteâ, consilierul secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român și președintelui republi
cii. Mihai Nicolae. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Romulus Neagu, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea sovietică — N.A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri, A.A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe. D.F. Ustinov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

P.C.U.S.. ministrul apărării, K.V. Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N.I. Rijkov. secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N.V. Talizin. membru al 
C.C. al P.C.U.Ș., vicepreședinte .al 
Consiliului de Miniștri. precum 
și E.M. Tiajelnikov, ambasadorul 
U.R.S.S. in Republica Socialistă 
România, V.V. Șarapov, consilierul 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., G.A. Kiseliov, adjunct de 
șef de'secție la C.C. al P.C.U.S.. B.I. 
Aristov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, V.P. Loghinov. direc
tor in M.A.E.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat des
pre îndeplinirea de către oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., despre modul în care 
poporul român se pregătește să 
întîmpine a 40-a aniversare a vic-

toriei -revoluției de eliberare socială 
și națîopală, antifascistă și antiim- 
perialistâ și Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Konstantin Cernenko a 
informat despre modul cum se rea
lizează hotărîrile Congresului al 
XXVI-lea al P.C.U.S. și ale plena
relor ulterioare ale C.C. al P.C.U.S., 
relevînd însemnătatea măsurilor 
pentru creșterea eficienței econo
miei, perfecționarea sistemului de 
conducere și ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

în timpul convorbirilor au fost 
discutate direcțiile principale ale 
dezvoltării continue a relațiilor din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România 
și U.R.S.S. în acest context a fost 
relevată importanța Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, din 1 iulie 1970, a Decla
rației comune româno-sovietice din 
24 noiembrie 1976. S-a exprimat ho- 
tărirea de a se depune și in viitor 
eforturi susținute pentru lărgirea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice reciproc avantajoase, per
fecționarea formelor și metodelor ei. 
în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată însemnătatea viitoarei con
sfătuiri economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

în cadrul convorbirilor s-a făcut, 
de asemenea, un larg schimb de j 
vederi in legătură cu problemele 
internaționale actuale, subliniindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea soluționării problemelor 
grave și complexe ce preocupă lu
mea contemporană și îndeosebi a 
problemelor opririi agravării situa
ției internaționale, ale dezarmării, și 
în .primul rînd ale dezarmării nu
cleare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a revenit în Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a revenit, luni 
seara, în Capitală, după vizita de lu
cru efectuată în Uniunea Sovietică, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. .........

Secretarul general al partidului.

președintele Republicii, a fost însoțit 
în această vizită de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prlm-ministru al guvernu
lui, Emil Bobu și Ilie Verdeț. mem
bri ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po-

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.
(Continuare în pag. a III-a)

Solemnitatea înmînării tovarășului Nicolae Ceausescu 
s ■ a Ordinului „Revoluția din Octombrie

Dineu oferit de Comitetul Central al P.C.ILS. și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Comitetul Central al Partidului 

Comunist ®1 Uniunii Sovietice și 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au oferit luni un di
neu în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

La dineu au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu,

Ilie Verdeț, Ion Stoian, loan Totu, 
Ștefan Andrei, alte persoane oficiale 
române.

Au luat parte tovarășii N. A. 
Tihonov, M. S. Gorbaciov. V. V. 
Grișin, A. A. Gromîko, G. V. 
Romanov. M. S. Solomențev. D. F. 
Ustinov, V. I. Vorotnikov. V. M. 
Cebrikov, B. N. Ponomariov, I. V.

Kapitonov, N. I. Rîjkov. K. V. 
Rusakov, E. K. Ligaciov. N. K. 
Baibakov, N. V. Talizin, alte persoa
ne oficiale sovietice.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Konstantin Cernenko și to
varășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Siimate tovarășe Cernenko,
Stimate tovarășe Tihonov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să exprim, și cu acest prilej, mulțumirile 

noastre pentru primirea ce ni s-a făcut, pentru 
urările și aprecierile la adresa partidului și poporului 
nostru, a prieteniei româno-sovietice.

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și guvernului român, precum și al 
meu personal să vă adresez dumneavoastră, dragă 
tovarășe Cernenko, celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sovietic, comuniștilor și popoare
lor sovietice, un călduros salut frățesc și urarea de 
noi succese în construcția socialistă și comunistă.

Actuala vizită de lucru constituie încă o expresie a 
relațiilor de prietenie, bună vecinătate și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre. Aceste relații au a- 
dînci rădăcini în istorie, în lupta comună pentru li
bertate și progres. Printr-o coincidență, această vizită 
are loc tocmai în zilele cînd se împlinesc 50 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România 
și U.R.S.S. în anii construcției socialiste, aceste rela
ții au căpătat un conținut nou și s-au dezvoltat pe o 
treaptă superioară, pe baza deplinei egalități, stimei 
și respectului reciproc, în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S. din 1970 și al 
Declarațiilor comune semnate cu prilejul vizitelor la 
nivel înalt.

în cadrul convorbirilor de astăzi am ajuns la con
cluzii comune privind ridicarea la un nivel și mai 
înalt a colaborării româno-sovietice — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific. cultural și in alte do
menii — prin punerea tot mai largă în valoare a 
marilor posibilități de care dispun țările noastre.
(Continuare in pag, a lU-a)

Toastul tovarășului 
Konstantin Cernenko
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși, prieteni,
Permiteți-mi ca, în numele C.C. al P.C.U.S. și al 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., să salut 
încă o dată pe secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe toți tovarășii 
români prezenți aici.

Vizita dumneavoastră în Uniunea Sovietică are loc 
în ajunul unui eveniment remarcabil. Curînd se îm
plinesc 40 de ani de la acea zi memorabilă din 1944, 
cînd, în urma ofensivei victorioase a Armatei sovie
tice și a insurecției armate a forțelor patriotice din 
România, a fost înlăturată dictatura militaro-fascistă, 
în fața poporului român s-a deschis calea spre o 
nouă viață, luminoasă.

în anii postbelici oamenii muncii români, sub con
ducerea partidului comunist, au transformat țara lor 
înapoiată, agrară, într-un stat socialist cu o economie 
dezvoltată, avind multiple ramuri. Și aceasta ne face 
să incercăm o profundă satisfacție.

Colaborarea sovieto-română, cred că exprim pă
rerea unanimă, se dezvoltă stabil. Ea are o bază 
bună : Tratatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă Româ
nia. Declarația comună sovieto-fomână din 1976, 
acordurile realizate ca urmare a întîlnirilor conducă
torilor de partid și de stat ai țărilor noastre. Și ac
tuala noastră întîlnire îi va da fără îndoială un nou 
impuls.

Se poate spune cu toată siguranța — convorbirile 
care au avut loc astăzi au demonstrat — că mai dis
punem încă de multe posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor sovieto-române în domeniile 
politic, ideologic, economic; cultural și în alte domenii.

Așteptăm rezultate importante de la apropiata 
consfătuire economică la nivel înalt a țărilor mem-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al. Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost înminat, 
luni după-amiază, de către tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ordinul „Revolu
ția din Octombrie**, conferit de Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
ca apreciere) a meritelor și contribu
ției aduse la dezvoltarea relațiilor 
româno-sovietice și în lejătură cu 
cea de-a 65-a aniversare a zilei de 
naștere.
\ La ceremonia care a avut. loc cu 
acest prilej la Kremlin, tovarășii 
Konstantin Cernenko și Nicolae 
Ceaușescu au rostit scurte cuvîntări.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

La solemnitatea înminării înaltei 
distincții au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, 
ilie Verdeț, Ion Stoian, loan Totu, 
Ștefan Andrei, alte persoane oficiale 
române.

Au luat parte tovarășii N.A. Tiho
nov, M.S. Gorbaciov, V.V. Grișin,
A. A. Gromîko, G.V. Romanov. M.S. 
Solomențev, D.F. Ustinov. V.I. Vo
rotnikov, V.M. Cebrikov, P.N. De- 
micev. V.I. Dolghih, V.V. Kuznețov,
B. N. Pon-omariov, I.V. Kapitonov, 
N.I. Rijkov, K.V. Rusakov, E.K. Li- 
gaciov, N.K. Baibakov, N.V. Talizin, 
alte persoane oficiale sovietice.

Erau de față ambasadorul României 
în U.R.S.S., Traian Dudaș, și amba
sadorul Uniunii Sovietice în țara 
noastră, E.M. Tiajelnikov.

CuvintuiCei prezenți l-au felicitat călduros 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru înalta distincție ce i-a fost acor
dată, dorindu-i succes deplin în 
activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară,, spre binele po
porului român, in interesul întăririi 
și dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-sovietice.

Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului
Konstantin Cernenko

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Tovarăși,
îmi revine sarcina dc a înde

plini o misiune de onoare și plăcu
tă. Pentru merite in dezvoltarea 
relațiilor sovieto-române și îu le
gătură cu cea de-a 65-a aniversa
re a zilei sale de naștere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, prin decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
este distins cu Ordinul „Revoluția 
din Octombrie**.

Inminindu-vă, astăzi, înalta dis
tincție — Ordinul „Revoluția din 
Octombrie** — doresc să subliniez 
că aceasta simbolizează bunele 
noastre sentimente față de dum
neavoastră, respectul profund față 
de Partidul Comunist Român, față 
de întregul popor român frate.

tovarășul nostru de luptă comună 
pentru continuarea cauzei Marelui 
Octombrie, pentru construirea so
cietății socialiste și comuniste, 
pentru asigurarea unei păci traini
ce pe pămînt. Oamenii sovietici 
dau o înaltă apreciere realizărilor 
prietenilor lor români și Ie doresc 
noi succese.

Vom continua și pe viitor să 
facem totul pentru ca relațiile de 
prietenie și colaborare multilate
rală, legăturile de alianță dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre să se întărească și să se dez
volte, pe baza principiilor dc ne
zdruncinat ale marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist, spre binele socialismului și 
al cauzei păcii.

Primiți, stimate tovarășe 
Ceaușescu, felicitările noastre cor
diale, cu prilejul decernării înal
tei distincții ! (Vii aplauze).

Stimate tovarășe Cernenko,
Stimați tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc căl

duros pentru inmînarea înaltei 
distincții, Ordinul „Revoluția din 
Octombrie" — ce mi-a fost con
ferită de Prezidiul Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 65 de 
ani, pentru contribuția adusă la 
întărirea prieteniei și colaborării 
româno-sovietice. Totodată, vreau 
să vă exprim mulțumirile mele 
cordiale, tovarășe Cernenko, pen
tru cuvintele prietenești și pentru 
aprecierile pe care le-ați făcut la 
adresa mea, a partidului și po
porului român.

Consider toate acestea ca o ex
presie a bunelor relații și a sen
timentelor de stimă și prețuire ce 
și le nutresc reciproc popoarele 
român și sovietic, totodată, ca o 
apreciere a activității pe care o 
desfășor în slujba construcției so
cialiste in România, a întăririi 
prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, 
dintre popoarele țărilor noastre.

Noi dăm o înaltă apreciere re
lațiilor cu Uniunea Sovietică, 
marea noastră vecină și prietenă.

Doresc să vă asigur, dragi to
varăși, că. România socialistă,

Partidul Comunist Român și — 
împreună cu întregul nostru partid 
și popor — eu personal vom face, 
și în viitor, totul pentru întărirea 
continuă a colaborării și conlu
crării româno-sovietice, atit pe 
plan bilateral, in cadrul C.A.E.R., 
cit și pe arena internațională. Să 
facem astfel incit, prin eforturi 
comune, relațiile româno-sovie
tice — care au vechi și îndelun
gate tradiții istorice, dc bună ve
cinătate și luptă comună pcntfti 
libertate și progres, pentru socia
lism — să cunoască progrese tot 
mai puternice, ceea ce este în in
teresul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

în încheiere, țin încă o dată să 
mulțumesc Comitetului Central al 
Partidului Comunist, Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice, dumneavoastră personal, 
tovarășe Cernenko, pentru distinc
ția acordată și pentru felicitările 
pe care mi le-ați adresat — și să 
vă urez dumneavoastră, intregii 
condnceri de partid și de stat a 
Uniunii Sovietice, precum și co
muniștilor și tuturor oamenilor 
sovietici noi și tot mai mari în
făptuiri pe calea făuririi socialis
mului și comunismului, a bună
stării și păcii.

Pentru întărirea prieteniei și 
colaborării între partidele și po
poarele noastre ! (Vii aplauze'
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Urgentați, repararea utilajelor!
STADIUL LUCRĂRILOR

IN JUDEȚELE DIN ZONA ÎNTÎI, ÎN ZIUA DE 1 IUNIE
Pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii

Stadiul reparării
Județul La combinele 

de recoltat
- în procente —

La presele 
de balotat pale 
— în procente -

Dolj 98 100
Olt 99 98
Teleorman 98 99
Giurgiu 95 99
Sectorul
agricol Ilfov 100 100
Călărași 98 100
Ialomița 98 96
Constanța 98 100
Tulcea 90 100
Brăila 95 100
Buzău 99 100
Timiș 97 98
Arad 100 100

în aceste zile, una din sarcinile 
urgente ce revine oamenilor mun
cii din sectorul de mecanizare a 
agriculturii este încheierea grab
nică a reparațiilor la toate utila
jele ce vor fi utilizate in apropia
ta campanie de recoltare a cerea
lelor păioase. Din datele furniza
te de Ministerul Agriculturii re
zultă că, pină în ziua de 1 iunie, 
au fost reparate 98 la sută din to
talul combinelor de recoltat cereale 
păioase. Această lucrare s-a în
cheiat în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii din 13 județe și 
din - sectorul agricol Ilfov. De ase
menea. pînă la aceeași dată au fost 
reparate 14 778 de prese de balotat 
paie, ceea ce reprezintă 99 la sută 
din presele supuse reparării.

întrucît timpul este înaintat, lu
crările de reparare a combinelor 
trebuie urgent terminate in stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din județele Tulcea. Giurgiu. Brăi
la, Timiș ș.a.. așa cum rezultă de
altfel și din tabelul alăturat. Este 
vorba tocmai de județe din zona 1, 
care vor începe primele secerișul 
cerealelor păioase.

O ultima verificare a combine
lor care vor fi folosite io C.A.P. 
Drănic, județul Dolj (fotografia 
din stingă] ; aspect din timpul 
instruirii mecanizatorilor la cen
trul de la S.M.A. Segarcea (fo
tografia din dreapta) ; se efec
tuează proba finală a unei com
bine la secția S.M.A. de la 
C.A.P. Drănic (fotografia de jos)

Foto : E. Dichiseanu

Maximă exigență pentru
calitatea reparațiilor

în apropiata campanie de recolta
re a orzului și griului, pe ogoarele 
județului Tulcea vor fi folosite peste 
1 000 de combine și numeroase alte 
utilaje agricole. Pentru stringerea 
recoltei de cereale intr-un timp cît 
mai scurt și fără pierderi, hotărîtor 
este ca toate mașinile ce vor fi uti
lizate în campania de viară să func
ționeze perfect. Care este stadiul 
pregătirii acestor utilaje ?

— Combinele au fost reparate in 
proporție de 90 la sută — ne spune 
inginerul Ion Șendroiu, responsabil 
cu activitatea de reparații in cadrul 
trustului județean 
treprinse măsuri 
între stațiunile de 
mecanizare, ast
fel îneît în cel 
mult trei zile cele 
100 de combine, 
care la această 
dată sint încă nerecepționate in sta
țiunile pentru mecanizare Baia, Ba- 
badag, Dăeni, Casimcea și Mihail 
Kogălniceanu, să fie bune de lucru, 
în aceste stațiuni întîrzierile au fost 
generate îndeosebi de efectuarea unor 
lucrări de slabă calitate. Echipele de 
suprarecepțlg,, organizate la nivel de 
județ, nu au acceptat ca o combină să 
fie considerată bună de lucru dacă 
la ieșirea de pe fluxul de reparații 
nu corespunde normelor stabilite. Ca 
atare, a fost nevoie ca defecțiunile 
găsite de echipele de suprarecepție 
să fie înlăturate și, astfel, au apărut 
întîrzieri. Menționez însă că sînt 
combine C—12 reparate la care nu 
s-au făcut probele necesare intr'ucit 
lipsesc curelele de transmisie de 
tipul 3 000 și 3 100. Totodată, pentru 
combinele C—14 U nu avem articu
lațiile sferice, grupul conic pentru 
descărcarea buncărului, axul osci
lant.

— Spuneați că întîrzierile au fost 
generate, în special, de exigenta 
echipelor de recepție...

— Da, cele trei echipe județene 
de suprareceptie ' au dovedit o exi
gentă foarte mare, nu au admis nici

S.M.A. Au fost în
de întrajutorare

un fel de defecțiuni. Dar această 
exigență are efecte pozitive în ce pri
vește calitatea lucrărilor. Specia
liștii din cadrul trustului care fac 
parte din aceste echipe au verificat 
în toate stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii fiecare combină în 
parte. Mașinile recepționate de către 
unități au fost supuse din nou pro
belor cu boabe, tn urma suprarecep- 
ției, aproape 300 de combine au fost 
reintroduse în atelierele de reparații.

— Care au fost cele mai frecvente 
defecțiuni constatate și ce măsuri 
ați luat pentru buna funcționare a 
combinelor ?

— în unele

TULCEA

ateliere de repa
rații nu s-a a- 
cordat atenția cu
venită reparării 
aparatelor de tă- 

• iere ; drept ur
mare. cele mai 
au fost consta-multe defecțiuni _  __  _____

tate la aceste subansamble. Defec
țiuni au fost constatate și la etan
șeizarea combinelor. Se știe că 
pierderile cele mai mari de re
coltă sînt determinate de aceste 
defecțiuni. De aceea, după cum am 
spus, combinele la care echipele de 
suprareceptie au constatat că pierd 
boabe au fost introduse din nou în 
atelierele de reparații. Bineînțeles, 
echipele respective nu au făcut doar 
constatări, ci au dat soluții la fie
care combină in parte, urmărind, 
totodată, aplicarea lor. Ne lovim și 
de unele greutăți. Aparatele de tă
iere, de exemplu, nu au fost repa
rate întrucît lipseau lamele de cutit. 
De aceea, s-au luat măsuri ca în 
fiecare unitate să existe astfel de 
piese in cantități suficiente. De ase
menea. am aprovizionat stațiunile de 
mecanizare cu material de etan- 
șare.

Așadar, in județul Tulcea mal sînt 
multe de făcut pentru ca toate com
binele să funcționeze ireproșabil.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"

De instruirea mecanizatorilor depinde 
utilizarea cu randament înalt a combinelor

instruirea 
aceștia să 
combinele

Ca și în alte zone ale țării, în 
județul Buzău se apropie zilele se
cerișului. Datorită bunei îngrijiri a 
culturilor și a precipitațiilor abun
dente, atît griul, cit și orzul au o 
densitate bună, iar plantele sint vi
guroase. Și utilajele sint gata să 
intre în lanuri. La 1 iunie erau re
parate 99 la sută din combine și 
toate presele de balotat paie. De 
asemenea, sint pregătite pentru a 
începe lucrul în cimp 950 tractoare, 
800 discuri și combinatoare, 900 plu
guri și 430 semănători.

Concomitent, se face 
mecanizatorilor pentru ca 
știe să regleze in așa fel
incit să se elimine orice pierderi de 
recoltă. Este o cerință de prim or
din. într-o campanie de seceriș, care 
durează circa două săptămîni, un 
combiner recoltează aproape 600 
tone griu și orz. Orice intirziere 
sau prelungirea perioadei de recol
tare determină importante pierderi 
de producție. De aici, răspunderea 
mecanizatorilor pentru cunoașterea 
temeinică ă combinelor, astfel incit 
să poată face corect reglajele și să 
înlăture defecțiunile accidentale.

Timp de două zile am însoțit o 
comisie de suprareceptie formate 
din specialiști de la trustul S.M.A. 
și activiști ai secției pentru proble
mele muncii de partid in agricul
tură a comitetului județean de partid 
care, odată cu controlul calității re
parațiilor, face o verificare amănun
țită a cunoștințelor profesionale ale 
combinărilor. Ce concluzii s-aa des
prins cu acest prilej ?

La secția de mecanizare 
Iești se verifica combina 
de Stelian Pogonaru. De la
de tăiere și pînă la echipamentul 
de colectare a plevei totul se con
trola cu exigentă. La fiecare angre
naj, combinerul a fost întrebat cum 
se * “
componente in raport 
întîlnită în cîmp. Dintre zecile de 
reglaje care au un rol determinant 
în evitarea pierderilor de recoltă 
ne-am oprit la cel de la aparatul 
de batere. Respectarea raportului 
de 1 la 4 între punctele de intrare 
și ieșire este obligatorie, întrucît 
orice abatere, cit de mică, se sol
dează cu pierderi de boabe. Com- 
binerului i se pune întrebarea : „Ce 
faci în cazul că în urma combinei, 
sub paie, rămîn boabe ?“ Răspunsul 
dat dovedește că își cunoaște bine 
meseria : „în primul rind, verific 
intensitatea și direcția curentului 
de aer sau a vîntului mare, cum îl 
mai zicem noi, apoi deschiderea și 
poziția sitei cu jaluzele, etanșeita

tea circuitului batozei, viteza și 
axialitatea rabatorului și oblonul". 
Răspunsurile, la fel de exacte și la 
alte întrebări, demonstrează buna 
sa pregătire profesională, care este 
dublată de experiența acumulată în 
cei 10 ani de cind lucrează pe com
bină. Dealtfel, sondajul efectuat și 
în celelalte secții ale S.M.A. Mihăi- 
lești dovedește că. instruirea meca
nizatorilor s-a făcut temeinic. „Nu 
ne vom opri aici — ne spune ing. 
Stan Borîndel. directorul unității, 
în perioada 10—15 iunie vom face 
încă o verificare a cunoștințelor 
combinerilor, direct în taberele din 
cîmp“.

în cadrul instruirilor s-a pus un 
accent deosebit pe cunoașterea re
glajelor care trebuie făcute în tim-

BUZĂU

Mihăi- 
condusă 
sistemul

face reglajul subansamblelor 
de situația

pul recoltării. între acestea, deter
minantă este corelarea vitezei de 
înaintare a combinei cu densitatea 
lanului. „Cind viteza este mică se 
scutură spicele, iar cînd este prea 
mare rămîn spice netreierate — ne 
spune combinerul Ion Cocor, de la 
secția nr. 3 Gherăseni a S.M.A. 
Sțîlpu. Iată de ce aceste reglaje 
trebuie făcute ori de cite ori este 
nevoie și în prezența specialiștilor, 
a șefilor de ferme, care cunosc mai 
bine stadiul coacerii lanurilor".

Pentru un combiner, ziua de lucru 
începe cu întreținerea combinei. Este 
tocmai ceea ce îi spunea mecanicul 
de întreținere Ion Necula tînărului 
combiner Aurel Toader, de la sec
ția. nr. 3 Gherăseni. împreună au 
făcut o trecere în revistă a tuturor 
reglajelor care trebuie efectuate di
mineața, la prînz și seara, înainte de 
intrarea în lan. Răspunsurile au fost 
pe măsura pregătirii și experienței 
mecanizatorilor, chiar dacă în ce pri
vește caracterul tehnic al formulă
rilor au existat unele inexactități. 
Este semnificativ că și cei mai ti
neri combineri s-au convins, învă- 
țînd din experiența celor mai vîrst- 
nici, că buna întreținere a combi
nelor duce la evitarea pierderilor, 
a stagnărilor pe fluxul recoltării si, 
mai ales, prelungește durata lor în 
exploatare. Iată și un emoționant 
exemplu. La secția Amaru a S.M.A. 
Mihăilești, joi la amiază, combine
rul Constantin Fronea, după 35 de 
ani. de muncă, preda combina 
schimbului său, tinărul Ionel Petre, 
în vîrstă de 20 de ani. „Acum,

în pragul campaniei de seceriș, 
ies la pensie. Sînt împăcat cu 
gîndul că am lăsat combina pe 
miini bune. Azi dimineață, după 
terminarea ultimelor reglaje, i-am 
predat lui Ionică și decalimetul pe 
care l-am folosit la gresarea meca
nismelor cpmbinelor mai bine de 
20 de ani. Am convingerea că a în
țeles că numai printr-o bună între
ținere combina va funcționa per
fect".

Dealtfel, cei care vor lucra pen
tru prima dată la recoltarea cerea
lelor păioase au fost instruiti temei
nic în cadrul formațiilor de lucru 
de la atelierele de reparații ale sta
țiunilor. „Pentru cunoașterea în 
amănunt a combinei, începătorii în 
această meserie au lucrat efectiv la 
repararea fiecărui subansamblu și 
la montarea acestora — ne spune 
ing. Pavel Petică, directorul S.M.A. 
Săgeata. Odată cu trecerea de la o 
fază de reparații la alta s-a făcut 
și verificarea cunoștințelor acumu
late".

întrebările-test puse de membrii 
comisiei de suprarecepție au " scos 
însă în evidentă și faptul că unii 
combineri, chiar cu 5—6 ani vechi
me, nu cunoșteau perfect cum se 
fac reglajele, întreținerile zilnice 
și, mai ales, nu cunoșteau cauzele 
care duc la pierderi de recoltă și 
modalitățile de eliminare a acestora. 
Iată un caz. La secția de mecani
zare Vadu Pașii, Constantin Coman, 
șeful secției S.M.A., verifica modul 
în care Nicolae Pirnog făcuse re
glajele la combină. A constatat că 
unele curele și lanțuri nu erau în
tinse corespunzător, că distanța din
tre plăcutele și contraplăcutele de 
la aparatul de tăiere era prea mare, 
că nu se făcuse etanșeizarea unei 
conducte de, ulei de ,la; sistemul 
hidraulic și altele. Șeful secției nu 
s-a oprit însă doar la constatări. 
Cu cheia în mină, și împreună cu 
combinerul, a trecut la efectuarea 
corectă a reglajelor.

Cele cîteva săptămîni care au mai 
rămas pînă la intrarea combinelor 
în lanuri trebuie folosite, în conti
nuare, atît pentru punerea în per
fectă stare de funcționare a aces
tora, cît și pentru ridicarea nivelu
lui de cunoștințe profesionale ale me
canizatorilor, astfel incit la seceriș 
ei să poată lucra repede și bine, 
evitînd orice pierderi de recoltă.

lucian CIUBOTARU 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii" 
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La întreprinderea „Tractorul1' din Brașov

Canada, Fran- 
etc. La fel de grăi- 

și medaliile de aur 
diverse confruntări in- 
cu tractoare produse 

renume sau certificatele 
prestigioase institute din

Fără îndoială, indiciul 
sigur al aplicării noului de către un 
colectiv muncitoresc îl constituie 
competitivitatea mereu sporită a pro
duselor realizate. în acest sens, în 
cazul întreprinderii „Tractorul" din 
Brașov, grăitor este insuși numărul 
mare de produse care-i sînt solici
tate pe piața externă. De cînd a în
ceput să exporte și pînă în prezent, 
întreprinderea a livrat peste 600 000 
de tractoare în 90 de țări, prin
tre care state cu o industrle dcz- 
voltată, ca S.U.A., 
ța, Italia 
toare sînt 
ciștigate la 
ternaționale 
de firme cu 
eliberate de .
lume care le-au testat și omologat 
performantele.

Care este insă acum. în cel de-al 
patrulea an al actualului cincinal și 
totodată al 40-lea an al libertății 
noastre, locul și rolul gindirii, al. 
creației tehnice din uzină ?

Soluțiile valoroase izvo
răsc din conștiința înaintată, 
din pasiunea pentru promo
varea noului. La cabinetui teb* 
nic aflăm că numai în 1983, prin 
aplicarea a 46 de invenții și ino
vații (din cele peste 100 de pro
puneri prezentate), s-a înregis
trat o eficiență economică de 
18 400 000 lei. Cît privește „efectivul" 
de inventatori și inovatori de la 
„Tractorul", media pe ultimii cinci 
ani indică un număr de 1530, din 
care 680 muncitori, 570 ingineri și 
280 de tehnicieni. Sînt multi, sînt 
puțini ? Ca cifră absolută s-ar pă
rea că sint multi. Un alt set de date 
e menit, credem, să lămurească 
lucrurile. Iată „contingentul 1983" al 
noilor inovatori, adică al celor care 
au venit cu o primă propunere de 
inovație anul trecut : 14 muncitori. 
17 ingineri și 8 tehnicieni. De fapt.

„Să promovăm cu tot curajul noul in toate sectoarele 1“ Iată o tdee 
de permanentă actualitate subliniată cu putere de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De la acest îndemn am început ancheta noastră la cunoscuta 
întreprindere de tractoare din Brașov, unde ne-am propus să urmărim 
cum este valorificat potențialul tehnic, creator al muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor pentru soluționarea complexelor probleme ale 
producției.

ni se spune la cabinetul tehnic, in 
general, de la un an la altul, „abo- 
nații" la invenții și inovații sint 
cam aceiași. Unul din cei mai pro
lifici inventatori și inovatori 1 Ingi
nerul Steiian Bontescu. Ultima lui 
creație : o mașină de frezat supra
fețe poligonale, realizată împreună 
cu un colectiv, prin autodotare. în 
secția sculărie, unde lucrează el. care 
aduce uzinei economii evaluate la 
1 200 000 lei pe an.

— Numitorul comun al celor care 
contribuie prin idei valoroase la ri
dicarea nivelului tehnic al fabricației 
de tractoare, afirmă dr. inginer 
Constantin David, directorul teh
nic al uzinei, este înalta lor va
loare morală de oameni profund 
atașați întreprinderii. La aceștia, 
strădania de a găsi soluții ingenioase 
emană din convingere și nu din 
obligație. Cît privește aportul de 
gîndire tehnică vizînd înnoirea pro
duselor și perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, el nu e doar 
atributul specialiștilor din compar
timentele noastre de concepție. Nu
meroase inițiative și soluții vin și 
din partea specialiștilor din secțiile 
și atelierele noastre de fabricație.

Dar iată și punctul de vedere al 
șefului unui compartiment impor
tant al uzinei, metalurgul-șef (care 
asigură proiectarea tehnologiilor, 
mai precis conceperea proceselor de 
inginerie tehnologică pentru sectoa
rele calde, tehnologiile pe repere 
revenind tehnologilor din secții), in
ginerul Marin Nicola :

— Autorii noștri de invenții și 
inovații sînt. de fapt, cu toții spe
cialiști care își depășesc atribuțiile 
stricte de serviciu. Ei se implică din 
pasiune și conștiință înaintată în 
rezolvarea unor probleme tehnice 
care „ard la deget", cum se zice, 
colectivul unei secții sau atelier.

O confirmare convingătoare a 
acestor afirmații ne-o oferă unul 
din cei mai activi dintre inventatorii 
tineri ai uzinei. Este vorba de sub- 
inginerul Mircea Susan, șeful unui 
colectiv de proiectare, din cadrul 

compartimentului metalurg-șef. Prac
tic. toate inovațiile acestui pasionat 
al noului, care lucrează de la 17 ani 
în aceeași uzină, constituie depășiri 
ale obligațiilor stricte de serviciu. 
Astfel, printre soluțiile sale de îm
bunătățire constructivă a unor re-

Fiecare specialist să aducă
o contribuția activă la soluționarea 

problemelor producției
pere se poate cita cazul traversei 
frontale a tractorului de 65 CP, prin 
care s-au eliminat șase „miezuri" si. 
implicit, s-a redus numărul de ope
rații tehnologice, consumul de ma
teriale și rebuturile. Tot el a venit 
și cu soluții pentru tipizarea unor 
elemente de scule, 
verificatoare.

— Deseori te izbești 
neîncrederea 
viabilitatea 

spune Mircea 
nu dezarmezi

dispozitive și
de rețineri, 

din iur fatăcelor
soluțiilor propuse. 
Susan. Cu condiția 
în fata dlficultăti-

de 
de 
ne 
să 
lor, întotdeauna reușești să convingi 
pînă la urmă. Și ce mare e satisfacția 
să vezi cum îți sînt adoptate și apoi 
generalizate soluțiile ! Ce frumos e 
să poți spune: am realizat un lucru 
anume, sau am contribuit la solu
ționarea unei probleme tehnice 1

Este cazul dotării unor mașini 
vechi de împușcat „miezuri", de la 
turnătorii, cu un sistem perfecționat 
de încălzire vizînd îmbunătățirea 
calității pieselor turnate si impor
tante economii de gaz metan. O altă 

soluție generalizată: modificarea con
structivă a cutiilor de „miezuri" fo
losite tot in turnătorii, prin sporirea 
numărului de „miezuri" dintr-o cu
tie. Efectul : reducerea numărului de 
cutii necesare, însemnate economii 
de combustibil și de manoperă.

este
și fi- 

al uzi-

Orice tehnologie 
perfectibilă. Cum este 
resc, potențialul creator 
nei este concentrat asupra reali
zării unor tractoare cu perfor
mante tot mai înalte, cît și a 
unor familii noi de tractoare care 
să acopere întreaga paletă de pu
teri solicitate. Dar cite probleme 
nu trebuie soluționate in fiecare 
compartiment, pină se ajunge la 
faza de produs finit 1 tn sectoarele 
calde, de pildă. Aici continuă să 
persiste o proporție destul de ridi
cată de pierderi tehnologice, cu alte 

cuvinte de rebuturi. întrebarea e 
insă dacă, efectiv, fiecare poate con
tribui la promovarea noului, prin 
perfecționarea tehnologiilor, mai ales.

— Categoric da. atunci cînd dorește 
cu adevărat., cînd' muncește cu pa
siune, afirmă fără umbră de îndoială 
inginera Magdalena Lefter, șefa 
gruplilui de tehnologi de la turnăto
ria veche de fontă.

Dealtfel. Însăși evoluția profesio
nală a tinerei inginere constituie o 
demonstrație convingătoare în acest 
sens. Trebuie spus că. la început, 
cînd a venit la turnătorie. în urmă 
cu 9 ani, ca proaspătă absolventă, 
parcă totul părea potrivnic afirmă
rii sale. Ea nu avea formația spe
cifică acestui sector, diploma îi cer
tifica pregătirea în domeniul meta
lurgiei neferoase. Se pomenea în
tr-o secție dificilă, de care fugiseră 
nu putini stagiari băieți, mai dornici 
însă de confort. în plus, Magdalena 
Lefter era bucureșteancă. Să n-o fi 
încercat oare și pe ea puternica 
„nostalgie" a Capitalei, care pe atîția 
absolvenți îi împiedică să prindă

tară
găsit 
care

rădăclni în orice alt oraș din 
ar nimeri ?

— Avem satisfacția de a fi 
o serie de soluții la probleme 
erau, după unii sceptici, imposibil 
de rezolvat, ne spune tînăra ingine
ră. De fapt, frecvent e vorba de so
luții simple care nu ti se oferă 
insă de la sine. Cînd iți trec prin 
mină, cum ne trec nouă, tehnologilor, 
practic, toate piesele noilor tractoa
re, nu poți rămîne indiferent in fața 
nici unui lucru perfectibil. Important 
e să vii mereu cu noi și noi idei, dar 
mai ales să nu consideri niciodată o 
idee nouă ca un musafir nepoftit.

— Cite repere se fabrică, lunar, în 
această turnătorie ?

— în medie, peste 600. Desigur că 
nu toate ridică aceleași probleme 
tehnologice, sau dacă vreți de rebut. 
Practic, însă, pentru o mai bună ca
litate a pieselor turnate, pentru re
ducerea consumurilor materiale au

xiliare, venim zi de zi cu modificări 
constructive. La noi nimic nu e luat 
ca perfecțiune întruchipată. Totul 
poate fi perfecționat.

Frumoasă atitudinea tinerei ingi
nere ! Atitudine cu adevărat revolu
ționară față de nou, probată de con
tribuția dir'ectă. efectivă la imple
mentarea acestuia. „Să pui umărul 
atunci cind e nevoie, nu prin vorbe, 
ci prin fapte" — iată deviza profe
sională după care se călăuzește tină- 
ra ingineră. Reflexul ei de a căuta 
mereu noi și noi soluții a fost bine 
preluat și de alți tehnologi. Nevoia 
de operativitate face chiar ca multe 
soluții care ar putea constitui o- 
biectul unor inovații sau invenții să 
fie consemnate doar prin simple note 
de serviciu. Manifestările de creati
vitate tehnică pot ajunge așadar de 
domeniul cotidianului.

A crea ceva nou înseam
nă a-ți onora profesia de 
specialist. »Fire?te că specialiști 

inimoși și inventivi ca M. Susân sau 
M. Lefter mai sint și alții la noi, 
ne asigură tovarășul Constantin Pe- 
trovici, inginer-șef al sectoarelor 
calde. Ei nu sînt singurii care își 
onorează profesia pe care au invă- 
tat-o cu pasiune. Mai avem și alți 
specialiști care consideră că s-au 
realizat numai cînd au reușit să re
zolve probleme care înseamnă pro
gres tehnic, tradus, fie prin creșterea 
productivității muncii. îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea con
sumurilor specifice sau a costurilor 
de producție ; fie prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă".

— Dacă ar fi toți specialiștii ca 
aceștia... mai spune însă ca pentru 
sine inginerul-șef. cu o evidentă a- 
mărăciune în glas.

— Dar de ce nu sînt așa ?. în
trebăm noi.

— Pentru că mai există la unii o 
optică deformată asupra noțiunii de 
îndatorire profesională. Ba chiar pot 
spune că nu sint puțini ingi
nerii, mai ales in rindul tineri
lor _ stagiari, care nu au alt gind 
decît să se aciuiască undeva, la 
planșetă, intr-un loc mai „călduț". 
Sau, în cel mai bun caz, să 
se limiteze la o muncă rutinieră 
aici, la noi. în sectoarele cu adevă
rat calde. în nici un caz progresul 
tehnic nu poate fi promovat cu oa
meni caie trebuie impinși de la 
spate.

Așadar, nici o uzină ca „Tracto
rul". recunoscută pe plan intern și 
extern prin capacitatea creatoare a 
colectivului ei. prin pregătirea soli
dă si etica profesională a cadrelor 
ei, nu e scutită de prezența unor așa- 
ziși specialiști, care și-au uitat fru
moasa menire a profesiei. Aflăm, de 
pildă, cu surprindere, că printre in
ginerii — destul de numeroși dealt
fel. care lucrează in serviciile „nor
me de consum", aprovizionare, invă- 
țămint — nu există, practic, nici un 
inovator. Sint specialiști care și-au 
abandonat intr-un fel profesia, oa
meni care, fie din comoditate, fie 
din motive de rutină, nu mai au 
ambițiile necesare, firești profesiei 
lor, pentru perfecționarea uneix'solu- 
ții tehnice, pentru afirmarea unei 
idei. Să fie oare aceștia iremediabil 
pierduți pentru creația tehnică ?

Asa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. industria noastră are ne
voie de specialiști care să se afirme 
printr-o gindire cutezătoare, revolu
ționară în promovarea noului și nu 
de robi ai rutinei. Se naște, așadar, 
întrebarea : a fost oare creat aici, la 
„Tractorul", acel cadru organizatoric 
intr-adevăr stimulativ pentru creati
vitatea tehnică a oamenilor uzinei ?

Ascultăm răspunsul inginerului 
Eugen Mirion, șeful serviciului or
ganizarea muncii t

— Conducerea unității noastre a 
initiat. de curind. o acțiune menită 
să antreneze mai intens potențialul 
creativ al uzinei. Despre ce este 
vorba ? Un inventar detaliat, pe fie
care secție in parte, al tuturor tehno
logiilor cu consumuri de muncă, ma
teriale, energetice încă ridicate și pa
rametri necorespunzători. In prezent, 
fiecare specialist al uzinei, de la șefii 
de secție și pină la maiștri preiau 
spre rezolvare cel puțin cite o pro
blemă tehnică.

Nu mai putem tolera nici un fel 
de risipă de materiale ; e inadmisi
bil ca un reper, la nivel de piesă 
forjată brută, să cintărească 4 kg, 
pentru ca. in final, să ajungă prin 
prelucrare la numai un kg. De ce 
să aruncăm atîta șpan ? De acum 
înainte, săptăminal, vom analiza sta
diul aplicărd măsurilor preconizate, 
eficienta lor...

în prezent, este reluată deci, cu 
înalt spirit de Răspundere, mai ve
chea inițiativă „Fiecare inginer și 
tehnician să rezolve anual cel puțin 
o problemă tehnică".

Totodată, de retinut sînt și măsu
rile organizatorice vizînd adevărata 
„avalanșă" de tineri absolvenți so
siți aici în ultima vreme. Practic, 
cum sint ajutați aceștia să „nime
rească" pe un teren fertil pentru ca
pacitatea lor de creativitate tehnică ?

Ei nu mai sint repartizați „din ofi
ciu" la cutare sau cutare loc de mun
că din marea uzină ; acum ei trec, 
pe rind, prin toate atelierele de pro
ducție de la „Tractorul". Periodic, 
sint supuși la teste, adevărate exa
mene. de fapt, menite să le verifice 
aptitudinile, cît și cunoștințele bine 
sedimentate prin această practică 
efectivă. Abia apoi se stabilesc in
tr-un sector anume, unde se între
văd toate șansele ca ei să vină cu
rind cu idei tehnice valoroase.

— în primul rind, noi, șefii de 
compartimente, afirma, de pildă, 
inginerul-șef al sectoarelor calde, 
trebuie să-i conștientizăm pe acești 
oameni că fiecare trebuie să vină cu 
un aport sporit de gindire tehnică. 
Găsirea unor soluții de promovare a 
noului e la indemîna fiecăruia : iar 
de realizarea unei eficiente econo
mice sporite e direct răspunzător 
orice om al muncii...

într-adevăr, „profesia" de inven
tator sau inovator este larg accesi
bilă. Cu o singură condiție : stăpî- 
nirea perfectă a ecuației promovării 
noului. Dfe fapt, aceasta cuprinde 
trei termeni, și anume : competentă, 
interes pentru creația tehnică și dă
ruire profesională. In esență, este 
deci rezultanta unei inalte conștiințe 
profesionale.

Ioana DABU 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii”
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Ne-am înțeles să facem în așa fel, 
încît aceste relații să constituie în 
toate privințele un exemplu de 
raporturi între țări socialiste ve
cine și prietene, care cooperează 
multilateral în edificarea noii 
orînduiri. Iată de ce se poate spu
ne, cu deplin temei, stimate tova
rășe Cernenko, că și această vizită, 
înțelegerile stabilite se vor înscrie 
ca un nou moment, de însemnăta
te deosebită, în întărirea priete
niei și colaborării româno-sovie- 
tice.

Partidul și poporul nostru dau o 
înaltă apreciere succeselor remar
cabile obținute de oamenii sovie
tici, care au transformat Uniunea 
Sovietică într-un puternic stat so
cialist modern, cu un uriaș poten
țial economic, tehnic și științific 
și cu un rol deosebit de important 
in viața internațională.

Poporul român, strîns unit, sub 
conducerea partidului, desfășoară 
0 intensă activitate, hotărît să în- 
tîmpine cu noi succese marile eve
nimente ale acestui an — a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

Preocupîndu-ne de înfăptuirea 
neabătută a programului de con
strucție socialistă, acționăm, tot
odată, cu fermitate pentru promo
varea unei politici de pace și cola
borare, convinși că numai în ase
menea condiții poporul nostru — 
și toate popoarele lumii — își pot 
realiza planurile de dezvoltare și 
progres.

Punem pe primul plan dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare cu țările socialiste și, în 
primul rînd, cu țările vecine. 
Acordăm o mare însemnătate con
lucrării active, multilaterale cu 
Uniunea Sovietică. România acțio
nează consecvent pentru dezvolta
rea colaborării în cadrul C.A.E.R. 
și consideră că apropiata întîlnire 
la nivel înalt a țărilor membre va 
duce la îmbunătățirea activității în 
acest domeniu. Ne pronunțăm, de 
asemenea, pentru întărirea cola
borării cu țările socialiste din 
Tratatul de la Varșovia, în lupta 
pentru pace, dezarmare, securitate 
și destindere în Europa și în lume.

Extindem, de asemenea, colabo
rarea cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, precum 
și cu statele capitaliste dezvolta
te, cu toate statele lumii, fără de
osebire de orînduire socială, parti
cipăm activ la diviziunea inter
națională a muncii. La baza tu
turor relațiilor noastre cu alte sta
te situăm ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, independen

ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

în. ultimul timp, în viața inter
națională s-a ajuns la o încordare 
fără precedent, ca urmare a poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state. S-a intensificat în mod 
deosebit cursa înarmărilor, în pri
mul rînd înarmările nucleare. Se 
poate afirma că niciodată, de la 
încheierea celui de-al doilea 
război mondial, situația interna
țională nu a fost atît de gravă ca 
acum. Iată de ce .noi considerăm 
că problema fundamentală a zi
lelor noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară, asigurarea 
păcii în lume.

Ne preocupă în mod deosebit 
situația creată pe continentul eu
ropean în urma trecerii la ampla
sarea de către S.U.A. a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiu
ne în unele țări .din vestul Eu
ropei și, ca urmare, a trecerii de 
către Uniunea Sovietică la contra- 
măsurile nucleare anunțate. Con
siderăm că trebuie să se facă 
totul pentru reluarea neîntîrziată 
a tratativelor sovieto-americane în 
vederea realizării unui acord care 
să ducă la eliminarea totală a ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și apoi a celorlalte arme nucleare 
din Europa și din întreaga lume.

Acționăm pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare și 
fără baze militare străine. Spri
jinim realizarea unor asemenea 
zone denuclearizate și în alte 
părți ale Europei și ale lumii.

Acordăm o mare însemnătate 
Conferinței de la Stockholm, care 
constituie un prilej important 
pentru continuarea contactelor și 
pentru discutarea căilor și mij
loacelor în vederea realizării mă
surilor de întărire a încrederii și 
securității în Europa, de dezar
mare, inclusiv în problema arme
lor nucleare.

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se facă totul pen
tru realizarea unui acord cores
punzător la Viena, în cadrul ne
gocierilor pentru reducerea ar
mamentelor și efectivelor mili
tare.

Viața demonstrează cu tot mai 
multă evidentă necesitatea de a se 
face totul pentru a se pune capăt 
conflictelor • existente și pentru 
soluționarea problemelor numai 
pe calea tratativelor.

în acest spirit, România se pro
nunță ferm pentru reglementarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
prin negocieri, pentru o conferin
ță internațională, în vederea reali

zării unei păci globale, trainice și 
juste în zonă. în același spirit, ne 
pronunțăm pentru încetarea răz
boiului dintre Iran și Irak și pen
tru soluționarea, pe calea nego
cierilor, a problemelor dintre 
aceste țări.

Acordăm o mare atenție proble
melor legate de lichidarea sub
dezvoltării și realizarea noii ordini 
economice mondiale, participăm 
activ la eforturile pentru găsirea 
căilor de depășire a greutăților 
create de actuala criză economi
că, ce afectează toate statele și, 
în mod deosebit, țările în curs de 
dezvoltare.

Țara noastră acordă un sprijin 
ferm luptei popoarelor pentru eli
berare națională, pentru cuce
rirea și consolidarea independen
ței, pentru lichidarea totală a co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui, a rasismului și politicii de 
apartheid.

Rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii de azi cere parti
ciparea activă la viața internațio
nală, în condiții de deplină egali
tate, a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau de orînduire 
socială.

Considerăm că este necesar să 
crească rolul O.N.U., al altor or
ganisme internaționale în solu
ționarea democratică a tuturor 
problemelor, în asigurarea păcii, 
progresului și libertății popoare
lor.

Deși problemele internaționale 
sînt deosebit de grave, noi avem 
ferma convingere că popoarele, for
țele progresiste de pretutindeni, 
acționînd unite, pot opri cursul pe
riculos al evenimentelor, pot asigu
ra victoria, politicii de colaborare, 
de dezarmare, securitate și pace.

Dragă tovarășe Cernenko,
îmi exprim, încă o dată, convin

gerea că vizita și convorbirile pur
tate, înțelegerile la care am ajuns 
vor duce la întărirea și mai puter
nică a prieteniei și colaborării ro- 
mâno-sovietice — în interesul și 
spre binele țărilor și popoarelor 
noastre, al' cauzei socialismului și 
păcii în lume — și doresc să 
toastez :

— în , sănătatea tovarășului 
Cernenko, a membrilor Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., a celor
lalți conducători de partid și de 
stat prezenți aici !

— Pentru bunăstarea și fericirea 
popoarelor Uniunii Sovietice !

— Pentru întărirea prieteniei și 
solidarității dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică, dintre popoarele noastre !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La ea urmează să 
fie trasate căile adîncirii, in conti
nuare, a integrării economice so
cialiste, sporirii potențialului eco
nomic al statelor participante la 
C.A.E.R.

Țările socialiste trebuie să-și în
făptuiască planurile lor creatoare 
într-o situație internațională în
cordată, complexă. Vina pentru 
agravarea acestei tensiuni revine 
cercurilor conducătoare ale S.U.A. 
care și-au propus drept scop să 
domine lumea. Ele promovează cu 
perseverență linia spre realizarea 
superiorității militare asupra Uniu
nii Sovietice, asupra statelor socia
liste, accelerează realizarea unor 
programe de mare anvergură de 
producere a unor tipuri tot mai 
noi de arme, în primul rînd nu
cleare. Statele Unite vor să trans
forme și Cosmosul într-o arenă de 
înfruntare militară.

Pericolul militar crește și mai 
mult în 'Iegătufă ctf''‘faptui7:cărr'în' 
Europa occidentală continuă des
fășurarea de rachete nucleare ame
ricane pentru o primă lovitură, în
dreptate spre U.R.S.S., precum și 
împotriva altor țări socialiste.

în aceste condiții, Uniunea So
vietică. împreună cu aliații săi, 
a fost nevoită să adopte mă
surile necesare de răspuns. 
Așa cum am declarat nu o dată, 
S.U.A. și N.A.T.O. nu vor reuși să 
perturbe echilibrul militar de for
țe, să obțină superioritatea milita
ră asupra lumii socialismului. 
Securitatea Uniunii Sovietice, a 
prietenilor noștri, va fi asigurată 
în mod trainic în orice împreju
rări. .

Propaganda N.A.T.O. a pus acum 
în circulație versiunea că, chipu
rile, Uniunea Sovietică este vino
vată de lipsa unor tratative în pro
blemele nucleare. Această născoci
re, după cum se vede, a fost nece
sară Washingtonului și acoliților 
săi din Europa occidentală pentru 
a ascunde în fața popoarelor situa
ția adevărată. Și ea este următoa
rea : la torpilarea tratativelor de 
la Geneva, la dezorganizarea între
gului proces al tratativelor în pro
blema armamentelor nucleare a 
dus politica cercurilor conducătoare 
americane care intenționează să 
modifice echilibrul militar în fa
voarea lor, să creeze pe teritoriul 
vest-european un cap de pod pen
tru dezlănțuirea agresiunii împo
triva statelor socialiste.

Dar popoarele văd unde a dus 
apariția noilor rachete americane 
în Europa. Washingtonul nu a ob
ținut și nu va obține nici un fel 
de cîștig militar-strategic. Și iată 
că într-adevăr a avut loc o creș

tere a nivelului confruntării nu
cleare. Pericolul izbucnirii unei ca
tastrofe nucleare a sporit și conti
nuă să sporească odată cu apariția, 
acolo, a fiecărei noi rachete ameri
cane. Nu s-a întărit, ci, dimpotri
vă. s-a diminuat chiar securitatea 
Statelor Unite. Dar cei de la Wa
shington nu doresc să spună ade
vărul, lăsînd impresia că, chipu
rile, nu se petrece nimic deosebit. 
Nu au curajul să recunoască fap
tul că pericolul nuclear crește și 
că el crește pentru toți.

Uniunea Sovietică se pronunță cu 
hotărire împotriva înaintării con
tinue pe această cale. Cursa înar
mărilor, escaladarea echilibrului 
fricii nu reprezintă opțiunea noas
tră. Ne pronunțăm cu fermitate 
pentru reducerea confruntării mi
litare, pentru încheierea unor înțe
legeri în acest domeniu, în confor
mitate cu principiul egalității și 
securității egale.

Uneori se întreabă : nu este 
oare mai bine să ne .așezăm la 
masa . . tratativelor, neacordîncl 
atdnțTe rachetelor americane “din 
Europa occidentală ? Aceasta 
sună destul de bine. Și totuși nu 
putem adopta o asemenea poziție. 
Ce fel de tratative ar fi acestea? 
Practic, în cursul lor s-ar vorbi 
nu despre reducerea armamente
lor, ci despre ..înarmarea pînă la 
capăt“ a N.A.T.O., despre cît și 
unde trebuie să fie instalate ra
chetele americane în Europa occi
dentală. De asemenea, ar rămîne 
blocată și posibilitatea reducerii 
armamentelor strategice. Pentru 
că, în condițiile în care rămîne 
deschis canalul pentru escaladarea 
mijloacelor nucleare americane cu 
bază avansată în preajma țărilor 
socialiste, ar fi cel puțin impru
dent — din punctul de vedere al 
securității comunității socialiste 
— să procedăm la reducerea ar
mamentelor proprii. într-un cu- 
vînt. tratativele în condițiile am
plasării rachetelor americane nu 
ar face decît să dea oamenilor 
iluzia securității, să dezlege mîi- 
nile partizanilor cursei înarmă
rilor.

Există totuși calea spre crearea 
condițiilor necesare pentru trata
tive constructive. Ce trebuie pen
tru aceasta ? Este necesar să se 
înlăture pericolul nemijlocit la 
adresa păcii, care a apărut odată 
cu amplasarea rachetelor ameri
cane pe teritoriul european. Tre
buie să se abandoneze pretențiile 
ia superioritate, care încă mai în
tunecă mințile politicienilor ame
ricani și care și-au găsit o expre
sie atît de elocventă în propune
rile avansate de S.U.A. la tratati
vele de la Geneva.

în ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică nu dorește superiori
tate, și dacă am vedea Ia partea 
americană semne ale unui interes 
real față de găsirea unor soluții 
reciproc acceptabile, noi nu am 
rămîne datori.

Uniunea Sovietică și celelalte 
țări participante la Tratatul de la 
Varșovia opun liniei militariste 
promovate de S.U.A. și N.A.T.O.

Plecarea sj
în seara aceleiași zile, tovarășul 

Nicolap Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat spre patrie.

La aeroportul Vnukovo, conducă
torul partidului și statului nostru a 
fost condus de tovarășii Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Grigori Romanov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. Konstantin Rusakov, . 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Nikolai

Sosirea în
(Urmare din pag. I)

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de tova
rășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Iosif Banc. Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu. Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Birlea, Miu Dobrescu, Marin Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, 
Richard Winter, Silviu Curtlceanu, 

un program amplu de iniția
tive pașnice concrete, orienta
te spre însănătoșirea situației 
în Europa și în întreaga lume. 
Acest program este rodul efor
turilor colective ale țărilor fră
țești. El reprezintă o bază con
structivă pentru realizarea unor 
acorduri reciproc acceptabile, care 
să ducă la salvarea omenirii de 
pericolul războiului nuclear.

O mărturie elocventă a aspira
țiilor pașnice ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
o constituie recentul lor apel 
către țările N.A.T.O. cu privire la 
încheierea unui tratat de nefolo- 
sire reciprocă a forței militare și 
de menținere a unor relații de 
pace. Deocamdată, Occidentul 
păstrează tăcere, deși încheierea 
unui asemenea tratat ar reprezen
ta o măsură de importanță politi
că uriașă, ar contribui la o coti
tură spre mai bine în relațiile 
internaționale. La Stockholm, 
U.R.S.S., împreună cu aliații. săi, 

. .a avansat propuneri menite să 
contribuie''la 'întărirea încrederii; 
la asigurarea securității europene 
și internaționale.

Pe masa guvernelor din țările 
N.A.T.O. se află și alte propuneri 
de mare perspectivă privind eli
berarea Europei de arma chimică, 
menținerea la același nivel și re
ducerea cheltuielilor militare. Și 
în acest sens nu am auzit pînă 
acum din partea țărilor N.A.T.O. 
nici un răspuns convingător. Mai 
mult. Washingtonul cere aliaților 
săi cheltuieli tot mai mari pentru 
pregătirile de război.

în actuala situație internaționa
lă o importanță deosebită o capă
tă întărirea plenară a unității și 
coeziunii țărilor frățești, pe baza 
principiilor marxism-leninism ului 
și internaționalismului socialist, 
conlucrarea lor tot mai strînsă pe 
arena internațională.

Alianța defensivă a țărilor so
cialiste — Organizația Tratatului 
de Ia Varșovia — servește cu fer
mitate interesele întăririi păcii. 
Viața demonstrează în mod con
vingător că această alianță, de 
aproape 30 de ani, apără cu hotă
rire cuceririle istorice ale popoa
relor noastre și ale popoarelor 
altor țări aliate, exercită o influ
ență binefăcătoare asupra evolu
ției evenimentelor în lume. Aceas
tă alianță trebuie apărată și conso
lidată.

în încheiere aș dori să exprim 
convingerea că vizita dumneavoas
tră la Moscova și convprbirile care 
au avut loc între noi vor contri
bui la întărirea prieteniei și cola
borării dintre țările și popoarele 
noastre.

Permitețj-mi să toastez :
— în sănătatea tovarășului 

Ceaușescu și a celorlalți conducă
tori români 1

— Pentru prosperitatea poporu
lui român frate !

— Pentru coeziunea dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., U.R.S.S. și Repu
blica Socialistă România în lupta 
pentru cauza păcii și comunismu
lui ! (Vii aplauze).

re patrie
Talîzin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., de mi
niștri, activiști de partid.

Erau prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și Traian Dudaș, ambasa
dorul României in Uniunea Sovie
tică, membri ai ambasadei.

Pe aeroport au fost arborate dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice.

Un grup de pionieri sovietici și 
copii ai diplomaților români acredi
tați la Moscova au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.
Capitală

Constantin Radu, Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceaușescu, de loan Avram și 
Ion M. Nicolae, viceprim-miniștri ai 
guvernului.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă si obștești.

Erau prezenți A. I. Plotnikov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost oferite flori de către pionieri ro
mâni și sovietici.

Întîlnire între tovarășul 
Nicolae Ceausescu e 

si tovarășul
« o

Konstantin Cernenko
La 4 iunie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
la Kremlin o convorbire cu tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice.

In cursul convorbirii, desfășurată 
îțitr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a avut loc un schimb de păreri in 
probleme ale dezvoltării și adîncirii 
continue a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală între Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică.

Plecarea din București
... Tovarășul Nicolae•’Ceaușescu, sjp- 
crpțjir genera) , al. Partidului Comu
nist .Român, președintele Repțibllrii 

" Socialiste România, a plecat, luni di
mineață, intr-o vizită de lucru in 
Uniunea Sovietică, la invitația C.C. 
ai P.C.U.S. și Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Conducătorul partidului și statului 
nostru este însoțit în această vizită 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Emil Bobii și Ilia 
Verdeț, membri ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat, la plecare, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii Iosif 
Banc, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas, 

Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Birlea. Miu 
Dobrescu, Marin Enache, Mihai Gere, 
Suzana Gâdea. Ana Mureșan. Elena 
Nae, Ion Radu, Ion Ursu, Richard 
Winter. Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu și Gheorghe Stoica, de loan 
Avram și Ion M. Nicolae, viceprim- 
miniștri ai guvernului.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești.

Au fost de față A. I. Plotnikov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Pionieri români și sovietici au 
oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La ora 6,40 aeronava prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre Mos
cova.

Sosirea ia Moscova
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a sosit, luni dimi
neața. la Moscova. într-o vizită de 
lucru in Uniunea Sovietică, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
si a Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este Însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu. 
Ilie Verdet. Ion Stoian, loan Totu și 
Ștefan Andrei.

La aeroportul Vnukovo, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost întimpinat 
de tovarășii Andrei Gromîko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Grigori 
Romanov, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Konstantin Rusakov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. Nikolai Talîzin. vicepre
ședinte al Consiliului -de Miniștri al 
U.R S.S., de miniștri, activiști de 
partid.

Erau prezenți E. M. Tiajelnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și Traian Dudaș, ambasa
dorul României in Uniunea Sovietică, 
membri ai ambasadei.

Pe aeroport au fost arborate dra- 
nelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice.

Un grun de pionieri sovietici și 
cooii ai diplomaților români acredi
tați la Moscova au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.
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„Acum ne găsim într-o etapă superioară a construcției socialiste, în 
care avem de rezolvat probleme hotărîtoare pentru destinul patriei so
cialiste. Pornind de la aceasta, este necesar ca și activitatea partidului, 
a membrilor de partid să se ridice la un nivel nou, să fie pătrunsă de 
un spirit revoluționar militant, 
mului partidului".

necesar înfăptuirii neabătute a Progra

NICOLAE CEAUȘESCU

în anul omagierii celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și al celui de-al, 
XIII-lea Congres al partidului, 
România socialistă se înfățișează lu
mii ca o tară modernă. înfloritoare, 
angajată puternic pe drumul progre
sului și prosperității, capabilă să 
asigure tuturor cetățenilor el o via
tă demnă, civilizată. Prefacerile re
voluționare ce au avut loc în aceste 
patru decenii in care România a 
străbătut. într-un ritm deosebit de 
alert, lunga și complexa cale de la 
stadiul de țară slab dezvoltată la cel . 
de tară cu nivel mediu de dezvol
tare economică — ar fi fost practic 
de neconceput fără afirmarea unei 
atitudini noi față de muncă și în 
muncă, atitudine determinată de în
noirea spirituală a oamenilor, izvo- 
rîtă din înnobilarea personalității 
umane cu trăsăturile moral-politice 
și idealurile proprii socialismului.

Este un adevăr evident că măre
țele înfăptuiri din România de azi 
sint determinate nu numai de extra
ordinarul efort de investiții făcut 
de națiunea noastră. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
pentru echiparea tehnică a econo
miei și pregătirea profesională la 
un înalt nivel a forței de muncă, ci 
înainte de 
tărîrea și 
în muncă 
mulul, de 
fată de politica partidului nostru co
munist, față de patrie. Afirmarea 
puternică a spiritului revoluționar, 
combativ in muncă a constituit in 
toți acești ani forța propulsoare care 
a permis poporului nostru să obți
nă, intr-un interval istoric scurt, 
realizări pentru care altor popoare 
le-au trebuit secole. Edificarea ma
gistralei albastre dintre Dunăre și 
Marea Neagră, bunăoară — reali
zare epocală a poporului român, 
grandioasă construcție a anilor so
cialismului. inaugurată zilele trecu
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
reprezintă suprema dovadă a spiri
tului revoluționar in acțiune, a ceea 
ce poate înfăptui un popor liber, 
stăpin deplin pe destinele sale, ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort în înaintarea sa pe calea pro
gresului și civilizației.

în repetate rînduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
eă. pe măsura devenirii noastre so
cialiste. în chip legic se amplifică și 
se adîncesc transformările revoluțio
nare, apar probleme economice, so- 

: ciale sl umane mai ample și nu ara
reori mai dificile, ca și contradicții, 
legate adesea de creșterea în com
plexitate a sistemului nostru social, 
care se cer a fi soluționate, ceea ce 
implică din partea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii o atitudi
ne novatoare, receptivitate la dina
mica realității și creativitate socia
lă. competentă, dăruire patriotică. 
Spirit revoluționar, intr-un cuvînt o 
înaltă conștiință socialistă. Această 
idee fertilă străbate ca un fir roșu 
documentele Congresului al XII- 
lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, găsindu-și o amplă și 
strălucită dezvoltare în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
Consfătuirea de lucra de la Manga
lia din august 1983. „Trebuie să în
țelegem — sublinia cu acest prilej 
secretarul general al partidului — 
eă lupta revoluționară nu s-a în
cheiat odată cu răsturnarea claselor 
asupritoare și cucerirea puterii po
litice. Aceasta a constituit numai o 
etapă — e drept, foarte importantă 
— dar numai o etapă a luptei revo
luționare".

Cerința formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pornește nu nu
mai de la necesitatea de a menține 
permanent viu spiritul de luptă al 
comuniștilor, al întregului popor 
pentru transformarea revoluționară 
a lumii, ci și de la constatarea că 
marile realizări pe care le-am obți
nut. Îndeosebi în ultimele două de
cenii. au generat pe alocuri in rin- 
dul unor oameni ai muncii din dife
rite sectoare, cit și al unor activiști 
de partid și de stat, cadre de con
ducere din economie, tendințe de 
automulțumire. de lipsă de exigență 
în muncă și față de muncă. O stare

de spirit nedorită reprezintă înțele
gerea — cu totul falsă a unora — 
că, din moment ce prefacerile de 
fond ale societății socialiste au 
avut loc cu succes, odată ce greul 
a trecut, de acum încolo lucru
rile vor decurge normal, de la 
sine. în virtutea unor automatisme, 
a unor resorturi proprii modului de 
producție socialist. Desigur, o aseme
nea „concepție" nu poate genera de- 
cit comoditate în muncă și în gin- 
dire, ocolirea efortului de a căuta so
luții la problemele noi, ce apar ine
vitabil, retragerea „strategică" în
tr-un mod de viață „liniștit", fuga 
după locuri „călduțe", ferite de greu
tăți. Spiritul rutinier iși poate face 
astfel tot mai mult loc in structu
rile vieții sociale în defavoarea 
celui militant, partinic, angajant. 
O asemenea stare de lucruri — pre
ciza tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
dovedește că, in unele colective, re
zultatele în dezvoltareâ conștiinței 
nu sint la înălțimea cerințelor etapei 
actuale, cu alte cuvinte, că nivelul de

lui. intr-un cuvint un acut simt cri
tic și autocritic.

Afirmarea spiritului revoluționar 
în condițiile României contempora
ne înseamnă deopotrivă disponibili
tatea de a nu evita in nici o împre
jurare greutățile, ci de a le înfrunta 
cu curaj și convingere în nobilele 
idealuri ale partidului, de a te an
gaja să muncești pentru a obține re
zultate superioare, de a-ți asuma cu 
temeritate răspunderea de a nu pre
cupeți nici un efort în marea bătălie 
care mai trebuie purtată pentru vic
toria socialismului și comunismului 
pe pămîntul românesc. Din această 
perspectivă, preciza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
Mangalia, 
seamnă să 
interesele 
și să lași ......
de ordin personal. Asemenea revo
luționari a crescut partidul nostru, 
de asemenea revoluționari avem ne
voie și astăzi".

Calitatea de revoluționar implică

la Consfătuirea de la 
„a fi revoluționar in
put mai presus de toate 
partidului, alo poporului 
la o parte orice interese

IN SPRIJINUL CONVORBIRILOR RECAPITULATIVE
toate de entuziasmul, ho- 
răspunderea manifestate 
de constructorii socialis- 
atasamentul lor neclintit

DIN INVĂȚĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC
conștiință a rămas în urma realiză
rilor din domeniul economico-social.

Concluzia se impune de la sine 
pentru organele și organizațiile de 
partid, in sensul de a nu slăbi nici 
un moment pulsul muncii politico- 
educative. de a-i imprima un carac
ter cit mai concret, avînd drept per
manentă călăuză ideea afirmată de 
secretarul general al partidului po
trivit căreia conștiința socială nu 
este o reflectare automată, simplă, 
a modificărilor care au Ioc în cu
prinsul vieții materiale ; aceasta se 
modelează, se formează, capătă fi
zionomie și relief prin acțiunea fac
torilor educaționali, politico-ideolo- 
gici și științifico-culturali. După 
cum trebuie avut în vedere și ade
vărul că conștiința nu rămine fatal
mente. inexorabil și inevitabil. în 
urma existenței sociale, așa cum sub 
influenta unor viziuni simplificatoa
re. dogmatice, s-a susținut într-o 
anumită perioadă. încercîndu-se în 
fapt să se găsească o „justificare 
teoretică" fenomenelor negative din 
sfera mentalității si comportării oa
menilor și, implicit, a lipsurilor din 
munca politico-educativă.

Este meritul deosebit aî tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a fi fun
damentat temeinic teza conform că
reia conștiința socialistă. în virtutea 
unei necesități obiective, legice tre
buie să devină o importantă forță 
propulsoare a dezvoltării societății 
noastre care modelează și transfor
mă — prin intermediul practicii re
voluționare — existenta socială, re
lațiile și structurile sociale, un fac
tor fundamental în dinamizarea 
energiilor tuturor oamenilor muncii 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism.

Prin prisma acestei viziuni cuprin
zătoare. cum trebuie înțeleasă în 
etapa actuală manifestarea spiritu
lui revoluționar combativ In mun
ca și viața fiecărui comunist ? Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia sintetizează ideile 
elaborate de-a lungul anilor în 
această privință, oferind un adevă
rat portret-cadru al comunistului, 
al revoluționarului consecvent.

Una dintre cele mai importante 
îndatoriri a acestuia o reprezin
tă afirmarea voinței de a lupta îm
potriva a tot ceea ce este vechi și 
perimat, împotriva rutinei, inerției 
și conservatorismului, dublată de 
capacitatea de a depăși prin inova
ție, prin spirit creator, practicile, 
schemele și structurile care nu mai 
sint in concordanță cu cerințele vie
ții. Aceasta implică desigur manifes
tarea receptivității fată de nou și 
fermitate exemplară in promovarea

așadar capacitatea de a fi gata ori- 
cînd să îndeplinești orice însărci
nare, de a merge acolo unde o 
cere dezvoltarea economico-socială 
a tării, de a te debarasa de tarele 
individualismului și automultumirii 
și, totodată, de a combate 
pe cei ce și-au făcut „un 
vieții" din vinarea unui loc i 
că comod „fără probleme".

Educația revoluționară 
totodată, intensa preocupare 
nelor și organizațiilor de 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a conștiinței comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de proprie
tari, producători și beneficiari și a 
răspunderii pentru apărarea și dez
voltarea proprietății socialiste — 
fundament al egalității sociale și al 
creșterii bunăstării întregului popor. 
O asemenea triplă calitate poate că
păta consistența dorită numai prin 
desfășurarea la locul de muncă a 
unei activități fără preget, de înaltă 
calitate și productivitate, prin ma
nifestarea unui interes deosebit pen
tru întronarea ordinii și disciplinei 
în toate sectoarele de activitate, 
pentru modul în care sint folosite 
fondurile... de producție. Șiațeriile 
prime și materialele, energia, tot 
ceea ce poate influența în mod ho- 
tărîtor eficienta întregii activități 
economice. în același timp, spiritul 
revoluționar, combativ, 
afirmarea unei atitudini 
potriva oricăror tendințe 
de a trăi fără muncă, 
munci superficial, fără 
inimă, ceea ce înseamnă, în ultimă 
instanță, un atentat deschis la mun
ca întregii societăți. De aici decurge 
îndatorirea fiecărui comunist de a fi 
un militant neobosit pentru afirma
rea in muncă și viață a principiilor 
și normelor eticii și echității socia
liste, a valorilor democratismului și 
ale umanismului societății noastre 
socialiste.

A fi azi revoluționar înseamnă, de 
asemenea, afirmarea puternică a fer-

deschis 
ideal al 
de mun-
implică, 
a orga- 

partid

necesită 
ferme îm- 
parazitare, 
sau de a 
tragere de

r

mității partinice în combaterea ori
căror teorii și concepții retrograde, 
reacționare. în cuvintarea de la 
Mangalia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrăgea atenția asupra 
necesității de a se combate orice 
„maladii ale trecutului" in con
știința oamenilor, de a realiza, 
prin munca de propagandă, o deli
mitare clară și categorică de tendin
țele de poluare morală și inte
lectuală 
diferite 
rialiste. 
țări, se 
tuiui ofensiv împotriva mentalități
lor înapoiate și a concepțiilor ideo
logiei reacționare, dezvăluirea nu 
numai a inconsistentei teoretice a 
acestor concepții, ci și a substratului 
lor social-politic evident, a funcției 
lor retrograde, nocive. în raport cu 
personalitatea umană și cu viața co
lectivităților sociale.

In același timp, calitatea de comu
nist. de revoluționar incumbă ati
tudinea deschisă, combativă, împo
triva misticismului și obscurantis
mului religios. Atitudinea ateistă nu 
trebuie să fie înțeleasă in spirit ilu
minist, doar ca răspîndire a științei, 
ci ca un demers activ pentru pro
movarea concepției revoluționare 
despre lume, materialismul dialectic 
și istoric, a valorilor morale și poli
tice pe care această concepție le 
fundamentează.

Formarea omului nou, constructor 
conștient și devotat al socialismului 
pune in prezent în fața organelor și 
organizațiilor de partid sarcini de o 
deosebită importantă în ce privește 
îmbunătățirea și îmbogățirea con
ținutului 
muncii 
rea ei

desfășurată dinafară, pe 
căi, de cercurile impe- 
în lumina acestei orien- 

impune întărirea spiri-

Foto : Gh. VințilăParcul tineretului din București

BUZĂU Ziua internațională
a mediului înconjurător"„PE URME 

DE BALADĂ"

■ -tcȘU

ideatic, revoluționar al 
politico-educative. lega- 

strinsă de realitățile și 
obiectivele actuale puse în fața 
societății de dezvoltarea econo- 
mico-socială. de trecerea României 
la un stadiu superior ; creșterea efi
cienței muncii politice și educative în 
mobilizarea maselor largi la înfăp
tuirea obiectivelor etapei actuale, 
îmbogățirea continuă și modelarea 
revoluționară a universului de gîn- 
dire și simțire al membrilor societă
ții, a comportamentului lor gene
rai solicită, totodată, înlăturarea 
elementelor de formalism, impro
vizație și superficialitate care se 
mai întîlnesc uneori în munca de 
propagandă. în organizarea sl des
fășurarea învățămîntului politico- 
ideologic de partid, de U.T.C.' și de 
masă. Diversificarea formelor mun
cii politico-educative cere să se țină 
seama mai mult de preocupările oa
menilor dintr-un domeniu sau altul, 
ca și de nivelul lor de pregătire.

Partidul și-a asumat o sarcină de 
înaltă răspundere, dar de o aleasă 
generozitate și de un profund uma
nism — transformarea omului în 
concordanță cu valorile nobile care 
configurează idealul socialist și co
munist, astfel îneît fiecare să parti
cipe în mod conștient și liber. în ca
litate de ființă creatoare de istorie, 
la făurirea propriului viitor comu
nist. să-și valorifice multilateral, 
fără opreliști, talentul, disponibili
tățile și capacitățile, să se manifeste 
efectiv ca personalitate care-și rea
lizează vocația și fericirea persona
lă în strînsă legătură cu interesele 
generale ale societății.

Ioan ERHAN

Duminică, 3 iunie, odată cu 
ivirea zorilor, peste 15 000 de oa
meni au început să urce în 
munții Buzăului, îndreptîndu-se 
spre uriașul amfiteatru natural 
de la Gura Teghii, unde pînă 
seara tirziu s-a desfășurat cea 
de-a XV-a ediție a serbării fol
clorice „Pe urme de baladă", 
organizată de comitetul județean 
de cultură și educație socialistă. 
Intr-un feeric cadru natural, a 
avut loc o bogată și frumoasă 
paradă a porturilor, cintecelor și 
dansurilor populare, aduse de 
peste 30 de formații de artiști 
amatori din Gura Teghii, Cătina, 
Chiojdu, Calvini, Siriu, Berea, 
Pătîrlagele, Pîrscov, Pănătău, 
Nehoiu, Pogoanele, de pe Valea 
Rimnicului și a Buzăului. Mai 
mult ca in edițiile trecute, sutele 
de artiști amatori au demon
strat în fața numerosului public 
că știu să păstreze tradiția, s-o 
îmbogățească și să o transmită 
urmașilor. La reușita acestei 
tradiționale serbări folclorice 
și-au dat concursul și cunoscutii 
interpret! de muzică populară 
Benone Sinulescu și Maria Dra- 
gomiroiu.

Balada haiducului Gheorghe- 
laș, așezată inspirat la temelia 
acestei tradiționale manifestări 
culturale, care antrenează sute 
de artiști amatori laureați ai 
Festivalului național „Cântarea 
României", a cunoscut și în a- 
ceastă ediție noi valențe inter
pretative. Pe plaiurile de la 
Gura Teghii. în vremea apuse
lor nedreptăți sociale, hălăduia 
haiducul Gheorghelaș. care 
„Drumul codrului lua, / Cu co
drul se înfrățea / Si la luptă că 
pornea". Dramatizată pe această 
uriașă scenă naturală, cunoscuta 
baladă oferă, pe lingă fiorul 
autenticului, și sugestive ele
mente spectaculare : haiduci 
călări, care pocnesc din flinte, 
lupta scurtă și judecata' aspră a 
haiducului față de boierul Ma- 
covei, freamătul frunzelor și 
apoi totul se retrage în legendă 
sub privirile emoționate ale 
mulțimii, care apla.udă abia cind 
ceata haiducilor se pierde prin
tre falnicii stejari.

în ordinea firească a istoriei 
meleagurilor buzoiene, contopită 
în cea a țării înnoite, recitalu
rile de cîntece și versuri care 
au urmat, constituite într-un vi
brant omagiu adus patriei, parti
dului, conducătorului iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
sugerat amplele prefaceri socia
liste care au avut loc în cei 40 
de ani ai libertății noastre.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Sclnteii"

nia participă activ, s-au adus con
tribuții deosebite pentru protejarea 
mediului, efectuindu-se studii pri
vind captarea și neutralizarea unor 
poluanți. cum ar fi : particulele în 
suspensie, anhidrida sulfuroasă, po- 
luanții generați de procesele de pro
ducție din metalurgia neferoasă, și 
feroasă ; a fost constituit organul de 
punere în practică a Convenției pri
vind transportul transfrontier al sub
stanțelor poluante și a Declarației 
privind cooperarea internațională în 
acest domeniu de activitate în spiri
tul Actului final al Conferinței ge- 
neral-europene de la Helsinki.

în contextul unor astfel de 
preocupări. România acordă o impor
tanță deosebită problemelor referi
toare la protecția mediului înconjură
tor, care se integrează organic în ac
tivitatea de dezvoltare 
socială planificată

Profesor Virgil IANOVICI 
președintele Consiliului Național 

pentru Protecția Mediului înconjurător '

sediul Ia Nairobi,

economico- 
a țării, in concor
danță cu princi
piile fundamenta
le ale politicii 
partidului și ștai
fului nostru pri
vind construirea 
societății noastre 
socialiste multila- 
de înaintare spre

A

CULORILE PURITĂȚII

Se Împlinesc 12 ani de cind. Ia 
Stockholm, în Suedia, în cadrul Con
ferinței Mo.ndiale pentru Mediul în
conjurător, a fost instituită „Ziua 
internațională a mediului înconju
rător".

Bilanțul pe plan mondial al activi
tăților privind protecția și amelio
rarea calității factorilor de mediu 
pune in evidență unele realizări im
portante în lupta pentru prevenirea 
și combaterea degradării mediului 
înconjurător, bazate, în principal, pe 
mai buna utilizare a resurselor natu
rale, crearea unei compatibilități mai 
largi între dezvoltare și protejarea 
mediului, planificarea teritorială mai 
accentuată a dezvoltării economice, 
care permite, pe de o parte, o dez
voltare echilibrată in teritoriu, iar, pe 
de altă parte, o dispersare mai bună 
a surselor de degradare a mediului, 
precum și optimizarea pe termen 
lung a relației 
dintre resurse, 
dezvoltare și me
diu.

Programul Na
țiunilor Unite 
pentru Mediul 
înconjurător, or
gan al O.N.U., cu
urmărește să contribuie la amelio
rarea calității vieții pe seama dezvol
tării economico-sociale, în concor
dantă cu cerințele conservării calității 
factorilor mediului înconjurător. O- 
biectivele principale ale acestui pro
gram sint : combaterea deserturilor, 
a eroziunii solurilor și a celorlalte 
forme de degradare a terenurilor, 
cunoscut fiind că mai bine de 25 la 
sută din suprafața solului cultivabil 
pe plan mondial este degradat : dez
voltarea cunoștințelor despre schim-

■ bările care apar în mediul În
conjurător ca efect al fenomene
lor naturale sau al celor determi
nate de om ; ameliorarea condițiilor 
de mediu în scopul menținerii unui 
echilibra în ecosisteme și ai bunei 
gestiuni a resurselor ; furnizarea 
rapidă a informării asupra schimbă
rilor importante în mediul înconju
rător, cu scopul luării măsurilor de 
protecție ; conservarea calității 
lor oceanului planetar și 
în folosul întregii omeniri 
țiilor acestuia ; rezolvarea 
de apă potabilă, cunoscut 
mai mult de 35 la sută din 
globului suferă încă de pe 
suficienței de apă potabilă ; promo
varea realizării și adoptării în pro
cesele de dezvoltare economică a 
tehnologiilor de fabricație nepoluante 
sau mai puțin poluante.

în realizarea Programului Națiuni
lor Unite pentru Mediul înconjură
tor, organul O.N.U. pentru acest do
meniu colaborează cu alte organiza
ții ale Națiunilor Unite, cum sint 
UNESCO. F.A.O., O.M.S.. Organi
zația Mondială a Meteorologiei și al
tele, precum și cu o serie de țări in
teresate.

Pe plan regional, european, prin 
Programul consilierilor guvernamen
tali pentru problemele mediului în
conjurător al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, la care Româ

ape- 
utilizarea 
a bogă- 
penuriei 

fiind că 
populația 
urma in-

teral dezvoltate și 
comunism. Aplicarea cu strictețe a 
prevederilor Legii pentru protecția 
mediului înconjurător în România se 
reflectă într-o serie de măsuri și 
programe de natură științifică, teh
nică. economică și de organizare . 
pentru protejarea și ameliorarea ca
lității factorilor de mediu.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acordă o at.enție deosebită protecției 
mediului înconjurător. Cheltuielile 
anuale din ultimii 10 ani pentru pro
tecția mediului înconjurător depă
șesc 1,5—1,6 la sută din venitul națio
nal, iar fondurile fixe pentru pro
tecția mediului se situează la peste 
40 miliarde lei ; numărul instala
țiilor de epurare a aerului se ridică 
la circa 10 000, iar numărul instala
țiilor de epurare a apelor la circa
4 000 ; numărul cadrelor permanente ' 
care Se ocupă de protecția mediului i 
în economie este de 36 800.

Pe planul protecției solului, în ul- ■ 
timii 10 ani au fost redate agricultu- i 
rii peste 1,5 milioane hectare de so
luri erodate. De asemenea, punerea \ 
în aplicare a Programului privind 
amenajarea bazinelor hidrografice a 
avut ca urmare construcția de lacuri 
de acumulare, al căror volum a cres
cut de la 3,7 miliarde metri cubi in 
1975 la peste 6,2 miliarde metri cubi 
în prezent, suprafața acestor lacuri 
depășind 100 000 hectare ; totodată, 
regularizările de albii și îndiguirile 
executate în ■ lungime de peste
5 500 km apără de inundații o supra
față de circa 250 000 ha de terenuri 
și localitățile aferente.

Ziua de 5 iunie ne amintește că în 
fața tuturor țărilor, a tuturor po
poarelor, a fiecărui cetățean al Terrei 
trebuie să stea permanent în atenție 
problema protecției și ameliorării 
factorilor de mediu, a păstrării neal
terate a acestuia atit pentru noi. cît 
și pentru generațiile viitoare.

(14 09 05) : șoa-

(16 64 6 0) : Tur-

CONSEMNĂRI

19,30.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 19,30.
• Studioul de teatru „Casandra" 
(15 72 59) : Amphytrion — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și Purim-Splleri — 18,30.

14 75 46) :
19; (sala

12 44 16) : Anecdote

teatre

Brumâ

C. STANESCU

■partea lor puritatea,

Smaranda 
OTEANU

Mihai Gina : „Univers semn Petho Tiinde : „Eu ți lumea mea"

A Acțiunea Zuzuc : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18: 20.
A viraj periculos : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A întoarcerea Vlașinilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, FLOREASCA (38 29 71) — 9; 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
A Prea cald pentru luna mai : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
A Lișca : LIRA (317171) — 15,39; 18. 
A Afacerea Plgot : LIRA — 20,30; la ■ 
grădină — 20,45.

ce se reali
zează în ciclul „Dece
nii contemporane" este, 
fără Îndoială, un act 
de cultură. Ajuns la 
cel de-al cincilea pro
gram (recent desfășu
rat in sala Muzeului 
de artă, sub auspicii
le Filarmonicii' bucu- 
ceștepe) s-a văzut clar 
că, de la o ediție la 
alta, a crescut intere
sul general pentru 
formula abordată. A- 
dlcă, nu numai curio
zitatea publicului, ci și 
preocuparea compo
zitorilor de a fi pre- 
zenți în repertoriu, 
a criticilor in a 

momentele 
respective, 

cuvinte, o 
iginală ' pen- 
Ilinca Dumi-

prefața 
muzicale 
Cu alte 
idee originală pen
tru care Ilinca Dumi
trescu — autoare, pro
tagonistă, — pledează 
cu ardoare și consec
vență. Muziciană vir- 
tuoză, exigentă cu ea 
însăși, cu colaborato
rii săi, avînd știința 
analizei în amănnnt 
a fiecărei fraze, talen
tul de a reliefa ce și 
cît trebuie din fiecare 
opus, cu experiența e- 
chilibrării unui pro
gram astfel incit totul 
să se deruleze alert, 
să capteze atenția me
lomanilor — sint da
tele cu care a con
struit acest dificil ci
clu, care, cum spu
neam, s-a impus in
discutabil in peisajul 
cameral românesc. Dar

îată care este conținu
tul „Deceniilor con
temporane": o Invita
ție către toți compozi
torii de a scrie pentru 
pian, de a nu uita că 
literatura pianistică 
are nevoie de noi și 
inspirate pagini. Și, în 
paralel, o incursiune 
în lumea pianistică de 
pretutindeni, de la

fl inițiativă 
menită 

să stimuleze 
arta pianistică

Prokofiev la Darius 
Milhaud, la Pancio 
Vladigherov etc.— ori
cum. lucrări care sint 
o raritate în recitalu
rile pianistice. Astfel, 
Ilinca Dumitrescu a- 
șază în prim plan 
creația, demonstrează 
tinerețea pianului și 
interesul auditorilor 
pentru creația pianis
tică, nelăsînd loc de
monstrațiilor de vir
tuozitate lipsite de 
idei, care mai străbat 
uneori recitalurile in
strumentale. într-un 
singur program (așa 
cum s-a întîmplat 
de curind), a reu
șit să răsfoiască, 
de exemplu, compozi
țiile lui Filip bazăr 
(suitele 1 și 2, scrise 
prin 1925), cîteva pie-

se ale lui Mansi Bar- 
beris, compuse cu 5—6 
decenii în urmă, pri
ma sonată (1967) a lui 
Anton Dogaru și ulti
ma lucrare — „Triptic 
pentru pian", in pri
mă audiție, de Dumi
tru Bughici (spații 
largi, confruntări, dez
bateri bine argumen
tate) ; și, în același 
timp, a propus „So
natina" finlandezului 
Jones Kokkonen (o 
pagină migălos con
struită), și coloratul 
dar foarte dificilul 
„Fandango" din suita 
„Goyescas" (1912), de 
Granados.

Răsfoind în primul 
rind literatura pianis
tică românească, invi- 
tind compozitorii să-și 
reasculte acele lucrări 
pe care le consideră 
aparținind unor pe
rioade Îndepărtate de 
creație, Ilinca Du
mitrescu împlinește 
un remarcabil act 
de cultură, dezvă
luind noi lumini a- 
supra traiectoriei pe 
care o străbate o anu
mită activitate de crea
ție, asupra profilului 
unui compozitor (cu 
datele de început); 
dăruie compozitorilor 
șansa de a se întîlni 
cu „tinerețea" lor și. 
implicit, îi invită să 
scrie din nou pentru 
pian.

Viorel : „Dimineața 2000'

Pentru cîteva zile, cele 
două săli de la parterul 
Teatrului Foarte Mic au 
încăput pe mina copiilor : 
înainte de a urca sus spre 
a urmări pasionanta dezba
tere din piesa „Politica", 
spectatorii sint invitați să 
rămină cîteva minute aici, 
jos, unde copiii din Onești 
ii invită intr-o „țară a mi
nunilor" si a poveștilor co
lorate, un țtnut al candorii 
din care se înalță florile 
prieteniei, armoniei și pu
rității desăvirsite. Terito
riul unde pătrundem prin 
intermediul picturii acestor 
copii, cărora li s-a dus fai
ma peste mai mult de nouă 
țări și nouă mări, este popu
lat de lumea basmului, a 
legendelor si a Istoriei ro
mânești, așa cum si-o ima
ginează ei, intr-o solemni
tate apropiată, familiară. 
La rîndul ei. realitatea in 
care trăiesc zi de zi — gră
dina, școala, casa bunicului 
etc. — se vede trimisă, cu 
un realism copilăresc, în
tr-o ramă feerică si visă
toare, plină de farmec. A- 
ceasta pentru că ei, copiii, 
dispun de o forță uriașă, 

^de o putere extraordinară :

au de .
cu culorile căreia zugrăvesc 
realitățile lumii. îndrumați 
de aproape douăzeci de ani 
de un minunat prieten al 
lor, pictorul st profesorul 
Gh. Mocanu, ei primesc din 
Știința de a picta doar atit 
cit e necesar spre a nu-si 
pierde ceea ce nici o în
drumare nu le poate dărui: 
puritatea simțirii și zborul 
colorat al fanteziei lor li
bere. Un zbor in care au 
cucerit trofee din numeroa
se țări ale lumii: U.R.S.S., 
Franța, Italia, Elveția, 
S.U.A., Cehoslovacia, Japo
nia, India, Noua Zeelandă, 
Belgia, Mongolia, Portu
galia s-a. Acest zbor înalt și 
frumos spre inimile oame
nilor de pretutindeni înce
pe din casa profesorului 
lor. adevărat atelier al unei 
mari iubiri, din orașul în 
care trăiesc, învață si pic
tează cu minunatele culori 
ale sufletului și cu imensa 
putere a purității lor. In
tr-unui din desenele lor. 
capul întrece mărimea 
corpului si chiar a casei în 
curtea căreia copilul se joa
că : nu este o stingăcie a 
proporțiilor, cl o emoțio-

nantă ilustrare a ideii că pe 
cerul acestui secol crispat 
de atltea amenințări, măre
ția sediului rațiunii umane 
este singura șansă a ome
nirii. Copiii o simt, copiii 
o știu: cuibul păcii este 
aninat, in alt desen, de pă
rul luna si mătăsos al unei 
fetite.

Asupra felului aparte 
cum profesorul Gh. Mocanu 
a știut si știe să-si îndru
me cu delicatețe, pricepere 
Si generoasă perseverentă 
discipolii ar fi multe de 
spus. Trebuie să știți că ei, 
acești copii, nu sint nici pe 
departe „mici genii", ci doar 
niște mari muncitori. Mun
cesc enorm, deși ei spun că 
pictează. Dar plăcerea lor 
de a picta nu rămine la 
șevalet, ci acoperă pereți 
întregi pe albul cărora ră
sar miraculos florile unei 
imaginații prodigioase, gră
dini suspendate și „guri de 
rai" populate de fauna vi
sării lor îndrăznețe, de 
construcții lunare si plat
forme cosmice. Ei sint, 
apoi, autorii unor mari 
fresce murale sau mozaicuri 
care incintă ochii concetă
țenilor lor, concep și exe-

cută decorațiuni interioare, 
colorează cu o fantezie 
inepuizabilă balcoane si 
clădiri, inventează, cu alte 
cuvinte, colțuri de rai în 
locuințele oamenilor din o- 
rașul lor, primesc comenzi 
din multe alte locuri, ba 
chiar o policlinică întreagă, 
din Iași, s-a lăsat zugrăvi
tă de penelul lor Inspirat. 
Au de lucru, nu glumă. Iar 
ei iși iau lucrul in serios 
tocmai fiindcă sint. la rin- 
du-le, priviți cu o mare 
seriozitate. Si cu o mare 
încredere. Cu cîțiva ani în 
urmă, un cunoscut critic li
terar din București exclama 
privind incintat o scoală 
pictată de elevi : „Dați co
piilor culori Mergeți la 
Onești ca să vă convingeți, 
dacă mai este nevoie, ce 
rezultate uimitoare naște 
această generoasă încre
dere in talentul, destoini
cia si imaginația copiilor. 
Dar. pînă atunci, faceți un 
popas in galeria de artă a 
Teatrului Foarte Mic, unde 
în această săptămină 
pun copiii din Onești.

• Teatru! Național (14 7171, sala 
mică) : Gimnastică sentimentală — 
19,30; (sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : 
Cavoul de familie — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Muzeul de artă al Republi
cii socialiste România) : Recital de 
plan Inna Oncescu — 18; (sala Dal
les) : „Panoramic XX" — Muzică 
românească — 20.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 
Luna dezmoșteniților — 
Grădina Icoanei, ------- 
provinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic 
reci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie 
nul de fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" ...____ ___
Magheru) : Micul infern — 18,30. (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(50 58 63, sala Victoria) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30.
A Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 10; 17.
• Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul mare din Moscova" —

• Șapte băieți și o ștrengărită :
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,45.
A Vreau să știu de ce am aripi : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30;
• Să mori rănit din dragoste- de via
tă : POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 
19,30,
A Secretul Iui Bachus : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Omul care a inchis orașul : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
• Damen tango : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tatii și bunicii : UNION (13 49 94)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza „Pană albă" : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Romeo și Julieta ’82 : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marele șarpe : AURORA (35 04 66)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminică zbuciumată : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18. 
20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 19,45, la 
grădină — 21.
® Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 21.
• Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 86 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Roșii șl albii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Baladă pentru Mărluca : DOINA 
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30.
• Acea pisică blestemată : DOINA
— 14,15; 16; 18; 20.
• Salamandra : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
® Polițist sau delincvent : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
A Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
A Imperiul contraatacă : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18.
A Strada Hanovra : COTROCENI 
(49 48 48) — II; 13; 15; 17,15; 19,30.
A Vizita Ia domiciliu : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Naufragiul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
A Par și impar ; GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
A îmi sare țandăra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
A Atac Împotriva Iul Rommel : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.



SClNTEIA — marți 5 iunie 1984 PAGINA 5

o

FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI
■ La Palatul culturii din Ploiești 

s-a deschis expoziția „Creația ști
ințifică și tehnică in sprijinul pro
ducției". Scopul acestei acțiuni este 
acela de a prezenta, pe de o par
te, cele mai valoroase realizări în 
domeniile înnoirii și diversificării 
producției, valorificării superioare a 
materiilor prime și a materialelor și, 
pe de alta, de a facilita un larg 
schimb de experiență.

De un deosebit interes se bucură 
standul cu produse noi pe care uni
tățile le propun pentru piața ex
ternă, concretizîndu-se la fața locu
lui noi propuneri pentru Iprgirea 
sortimentului de produse in anul 
acesta și in viitor. In întreaga peri
oadă de o lună cit va fi deschisă 
expoziția, Consiliul județean de con
trol muncitoresc al activității econo
mice șl sociale Prahova și secția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid vor organiza o suită de 
manifestări de lucru : consfătuiri pe 
teme distincte cu cercetătorii și 
specialiștii, schimburi de experiență 
pe diverse teme,'întilniri intre gru
puri de unități pentru stabilirea 
măsurilor concrete de colaborare 
pe tărîmul creației tehnice, mese 
rotunde cu inventatorii și inovatorii 
din județ, dezbateri privind noută
țile pe plan internațional.

scară tot mai largă și în județul 
Harghita. Valorificînd experiența a 
zeci de microstații instalate în gos
podăriile populației, în prezent 
funcționează în municipiul Odorhe- 
iu Secuiesc o stație de biogaz cu 
o capacitate de 200 metri cubi. 
Alte două stații similare se află în 
stadii de realizare avansate în 
Miercurea-Ciuc și Cristuru Secuiesc.

B Constructorii din orașul Să- 
veni, județul Botoșani, au început 
lucrările la un nou ansamblu de 
locuințe, care va însuma peste 500 
de apartamente.

B Intr-o nouă secție, dată în 
Funcțiune la întreprinderea mecanică 
din municipiul Vaslui, au început să 
fie produse și furnizate beneficiari
lor interni aliaje și modificatori 
pentru turnătorii, produse care se 
aduceau pină acum din import.

de apartamente pe care le-au pus 
la dispoziția oamenilor muncii. In 
acest fel, s-a conturat noul ansam
blu de locuințe din centrul localită
ții, al treilea mare cartier construit 
in anii socialismului, cînd zestrea 
edilitară a „orașului dintre vii" a 
ajuns la peste 3 800 apartamente.

fost pusă în funcțiune o microhidro- 
centrală. Dispunînd de o putere 
instalată de 30 KW, noul obiectiv, 
realizat de brigada de construcții 
microhidrocentrale a întreprinderii 
de rețele electrice Rimnicu Vilcea, 
va asigura necesarul de energie 
electrică pentru consumatorii din 
comuna Sălătrucel.

f

Plecarea președintelui Partidului 
Democrației Naționale din Thailanda 
Luni seara a părăsit Capitala 

generalul Kriangsak Chomanan, 
președintele Partidului Democrației 
Naționale din Thailanda, fost prim- 
ministru. care, la invitația Consiliu
lui Național al F.D.U.S., a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Tamara 
Dobrin, președintele executiv al 
Consiliului Național al F.D U.S., de 
alți membri ai Consiliului Național.

Au fost de față Medhi Iamsudha, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Rega
tului Thailanda la București, și 
membri ai

Cronica zilei

ambasadei.
★

de plecare, general 
Chomanan, președintele
Democrației Naționale,

B La I.A.S. Pietroiu, județul Că
lărași, au fost amenajate 823 de 
hectare de teren pentru orezărle. 
Suprafața unității însumează acum 
1 386 hectare de orezărle. Pentru 
anul viitor urmează să se amena
jeze încă 234 hectare.

B Pe cursul de apă Cuisci, din 
vecinătatea orașului Călimânești, a

Petroșani a fost dat inB La
folosință noul complex sportiv ai 
asociației
Noua bază sportivă a fost amena
jată prin muncă patriotică de către 
colectivul de oameni al muncii de 
la Întreprinderea de antrepriză 
pentru construcții și montaje minie
re din localitate.

„Constructorul minier".

înainte 
Kriangsak 
Partidului 
fost prim-ministru al Thailandei, 
s-a întilnit cu reprezentanți ai zia
relor centrale, Radioteleviziunii și 
Agenției române de presă.

Am avut marea onoare de a fi 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, a declarat oaspetele, și 
am fost foarte impresionat de am
ploarea cunoștințelor Excelenței 
Sale în toate domeniile, in toate 
marile probleme ale vieții interna
ționale, probleme care interesează

întreaga omenire. Preocupările sale 
în problemele dezvoltării economice 
mondiale, ale comerțului internațio
nal, ale protecționismului, ale difi
cultăților cu care se confruntă ță
rile în curs de dezvoltare, ale de
calajului ce Ie desparte de țările 
bogate au produs asupra mea o 
puternică impresie. Am vorbit pe 
larg despre problemele păcii și 
securității. Președintele României 
cunoaște foarte bine problemele 
cursei înarmărilor, ale conflictelor 
și punctelor de încordare din lumea 
actuală și se pronunță cu fermitate 
pentru soluționarea lor nu pe calea 
armelor, ci pe bază de dialog, de 
negocieri.

în continuare, oaspetele s-a refe
rit la posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea și mai mult în viitor a 
relațiilor de 
două țări.
România și 
în vederea 
unui climat 
pentru reducerea cursei înarmărilor 
și stoparea crizei economice mon
diale, atît în cadrul O.N.U., cit și în 
celelalte organisme internaționale.

(Agerpres)

colaborare dintre cele 
arătind, totodată, că 
Thailanda pot coopera 
instaurării în lume a 
de destindere și pace,

Plenara Consiliului

B Constructorii și montorii care 
execută lucrări în cadrul Regionalei 
de căi ferate Cluj au terminat și 
dat în exploatare înainte de termen 
electrificarea tronsonului de linie 
ferată dublă între Someșeni și 
Cluj-Napoca. De la începutul cinci
nalului și pînă acum, pe raza Re
gionalei căi ferate Cluj s-a realizat 
electrificarea a peste 160 kilometri 
de linie ferată dublă și 13 kilome
tri linie ferotă simplă, prin care se 
asigură un transport mai rapid și 
mai economic.

B Un bilanț care face cinste co
lectivului de oameni ai muncii de la 
uzina cocsochimică din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați : cu 
producția realizată in aceste zile 
s-a rotunjit la 20 milioane tone 
cantitatea de cocs metalurgic reali
zată la Galați de la începutul func
ționării în 1973 a celei dinții bate
rii de cocsificare și 
In acest an s-au 
acum, peste plan, 
metalurgic.

bihor : Noi edificii pentru 
ocrotirea sănătății

a vinătorilor și

pînă în prezent, 
realizat pînă 

1 200 tone cocs

B La Băile Reci din Techirghiol 
și la taberele de copii „Luminița" 
din Eforie Nord și „Cravata Roșie" 
din Eforie Sud au intrat în funcțiu
ne instalații solare de încălzire a 
apei. Prin folosirea energiei necon
venționale în aceste unități se vor 
economisi importante cantități de 
combustibil convențional.

■ Oamenii muncii de la între
prinderea de reparații nave și uti
laje din Tulcea au realizat, cu 
forțe proprii, primul tractor articu
lat pe pneuri de joasă presiune. Pe 
lingă utilizarea lui la efectuarea 
transporturilor pe terenurile greu 
accesibile și pentru recoltarea stu
fului, el poate fi echipat și cu o 
macara pentru efectuarea unor lu
crări de construcții-montaj.

B La Rîmnicu Sărat s-a dat în 
folosință noul magazin „Bucuria 
copiilor". El cuprinde raioane de 
confecții, încălțăminte, tricotaje, ga
lanterie, lenjerie, articole pentru 
nou-născuți, papetărie, un punct 
de desfacere a dulciurilor și, fireș
te, un atrăgător sector de jucării.

B Lucrătorii Antreprizei județene 
de construcții-montaj au finalizat, în 
aceste zile, în orașul Huși, alte 120

Grija partidului și 
statului nostru pentru 
continua îmbunătățire 
a stării de sănătate a 
populației se reflectă 
concludent și în jude
țul Bihor, ca pe întreg 
cuprinsul țării. Numai 
in perioada care a tre
cut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, 
rețeaua de unități spi
talicești a județului a 
fost înzestrată cu alte 
2 000 de paturi. In 
zona de vest a muni
cipiului Oradea, bună
oară, intr-un perime
tru care. în urmă cu 
nici două decenii, era 
margine de oraș, pri
virea îti este atrasă 
azi de inspirata și mo
derna geometrie arhi
tectonică a spitalului 
de copii, prestigioasă 
unitate ce a făcut să 
se vorbească cu justi
ficată mîndrie de 
„Școala de pediatrie 
de la Oradea". Noile 
secții specializate date 
în folosință in anii 
care au urmat Con
gresului al IX-lea 
al partidului la Spi
talul județean 
dea, 
cele
Marghita, Aleșd și o-

complexă a 
sanitare, la 

prestațiilor 
la un nivel

a- 
asisten- 
perma-

Ora- 
precum și la 
teritoriale din

rasul Dr, Petru Groza 
au contribuit și con
tribuie decisiv la des
fășurarea 
activității 
acordarea 
medicale
calitativ superior. Tot 
în această perioadă, 
fondurile alocate 
bugetul statului 
concretizat in 
struir^a a 6 noi 
pensare-policlinici 
Oradea, Marghita 
Aleșd. unul dintre 
cestea fiind situat 
platforma industrială 
din zona de vest a 
nicipiului de pe 
șui Repede. Din 
lași bogat tablou 
înfăptuirilor să 
amintim 
sanatorial din Băile 
Felix, 900 locuri în 
creșe, 3 noi dispensa
re medicale urbane in 
Oradea, la care se a- 
daugă alte 16 dispen
sare în tot atitea co
mune din județ. Fap
tul că acestea din ur
mă oferă medicilor și 
condiții dintre cele 
mai bune de locuit 
este de natură să con
tribuie la stabilitatea 
cadrelor, ceea ce spo-

din 
s-au 
con- 
dis- 

in 
si 
a- 
De

mu-
Cri- 
ace- 

al 
mai 

complexul 
din 

900 locuri

rește posibilitatea 
cordării unei 
țe medicale 
nente.

— Dacă în 
ne spune dr. 
Popa, directorul 
recției sanitare jude
țene — în Bihor exis
tau 244 medici, majo
ritatea practicieni par
ticulari, azi veghează 
la sănătatea populației 
peste 1 000 de purtă
tori ai halatelor albe. 
Din cele 87 dispensare 
comunale, numai 3 se 
mai află în vechile 
clădiri, dar și acestea 
reamenajate și mo
dernizate. în acest an, 
la Salonta a fost dat 
în folosință noul spi
tal cu 250 paturi cu
plat cu dispensar- 
polidinic, care dispune 
de toate secțiile de 
bază și cabinetele de 
specialitate modern 
înzestrate. Tot în acest 
an, în Oradea vor fi 
date în folosință pentru 
adulți spitalul jude
țean cu 700 paturi și 
un complex dispensar- 
policlinic.

Ioan 1AZA 
corespondentul 

Scînteii

1938 — 
loan 

Di-

în Capitală a avut loc. luni dimi
neață. plenara Consiliului 
generale a vinătorilor și 
sportivi.

La lucrări au participat 
Ion Radu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a analizat, într-un spirit 
de înaltă exigență, activitatea desfă
șurată 
varea, 
faunei 
modul 
cipalii 
măsurile necesare pentru creșterea 
eficientei economice in acest dome
niu. Dezbaterile au evidențiat căile 
de perfecționare a muncii asociațiilor 
de vînători și pescari sportivi, mai 
ales in ceea ce privește sporirea 
efectivelor de vinat și ocrotirea aces
tuia, creșterea producției de pește, 
realizarea integrală și la timp a 
investițiilor din aceste sectoare, îm
bunătățirea activității economico- 
financiare, de educație șl propagandă.

Plenara a ales in funcția de pre
ședinte al Asociației generale a vî- 
nătorilor și pescarilor sportivi pe 
tovarășul Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternică angajare 
patriotică, participant^ la plenară au 
adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre-

Asociației 
pescarilor

tovarășii

in acest an pentru conser- 
ocrotirea și dezvoltarea 

cinegetice și piscicole a tării, 
în care au fost realizați prin- 
indieatori de plan, precum și

Asociației generale 
pescarilor sportivi 

ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă, în care se spune : 

Participant» la lucrările plenarei 
Consilinlui Asociației generale a 
vinătorilor și pescarilor sportivi, in 
nomele tuturor membrilor asociației, 
își exprimă, și cu acest prilej, dra
gostea lor fierbinte și profundul 
devotament față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exemplu de cutezanță re
voluționară, de dăruire și abnegație 
pentru fericirea poporului nostru, 
remarcabil om politic al lumii con
temporane.

în aceste zile — se spune în tele
gramă — cînd oamenii muncii din 
patria noastră înscriu noi pagini 
mărețe în istoria socialistă a tării, 
noi, cei peste un sfert de milion de 
membri ai A.G.V.P.S., ne alăturăm 
eforturilor creatoare ale întregului 
popor, angajindu-ne, în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
•eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimpcrialistă și a ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, să facem totul pentru a ne 
achita cu cinste de sarcinile ce ne 

o 
treaptă calitativ superioară a acti
vității asociației, pentru educarea 
membrilor săi în spiritul dragostei 
și al grijii permanente față de fru
musețile și bogățiile naturale ale 
tării, pentru apărarea și exploatarea 
acestora în folosul poporului, adu- 
cindu-ne astfel contribuția la Înflo
rirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

revin, în vederea ridicării pe

B Prin mai buna organizare g 
muncii pe șantiere și aplicarea pe 
scară largă a acordului global, 
constructorii de locuințe din ju
dețul Mureș au pus la dispoziția 
oamenilor muncii în acest an, pes
te sarcinile de plan, 200 de aparta
mente confortabile. înălțate după 
proiecte care pun in valoare tradiții
le arhitectonice locale, cele mai 
multe blocuri au fost construite in 
localitățile Tirgu Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Tîrnăveni, Luduș și Sovata.

B O cuprinzătoare expoziție teh- 
nico-științifică intitulată „Industria 
birlădeană în anul 40 al libertății 
noastre" a fost deschisă la Birlad. 
Expoziția ilustrează puternica dez
voltare economică a localității, care 
exportă astăzi cunoscutele bijuterii 
de oțel, rulmenții, și produse e- 
lectrotehnice și electronice în peste 
70 de țări ale lumii.

B în municipiul Sighetu Marma- 
ției a fost dat în funcțiune, in car
tierul Bogdan-Vodă, cinematograful 
„Unirea", Noul cinematograf, cu 
350 locuri, dispune de o dotare 
tehnică modernă, întregind în mod 
armonios peisajul urbanistic sighe- 
tean.

■ Biogazul, importantă sursă de 
energie termică, se utilizează pe Modernul spital ce va fi dat in folosință în acest an la Oradea/^Foto : Vilidar Ștefan 1 
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DOLJ : 0 sărbătoare a cînteculul popular românesc
Duminică s-a încheiat la Craiova 

cea de-a 8-a ediție a festivalului 
și concursului interpreților cînte- 
cului popular românesc „Maria Tă- 
nase", organizat de Consiliul popu
lar al județului Dolj, în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea compozitorilor și 
Radioteleviziunea română, in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României".

Pe scena de concurs au evoluat 80

de participant!, soliști vocali și in
strumentiști amatori, reprezentînd 
toate județele patriei. De un interes 
aparte și un plus de atractivitate 
s-au bucurat și manifestările organi
zate cu acest prilej: tîrgul meșteri-- 
lor populari, simpozionul cu tematică 
folclorică, parada portului și jocului 
popular oltenesc, expoziții, întilniri 
ale specialiștilor șl soliștilor profesio
niști cu publicul. (Nicolae Băbălăn, 
corespondentul „Scînteii").

DE LA C. E. C
© Economisirea pe obligațiuni 

C.E.C. cu ciștiguri a cunoscut o 
permanentă dezvoltare datorită 
faptului că întreaga dobindă de 5 
la sută pe an se atribuie sub formă 
de ciștiguri în bani prin trageri la 
sorți lunare, precum și a faptului 
că depunerile și restituirile de pe 
aceste instrumente de economisire 
se fac cu foarte mare operativitate.

Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri cu valori 
de 200 de lei, 100 de lei, 50 de lei 
și de 25 de lei, in numărul dorit, 
de ia oricare unitate a Casei de 
Economii și Consemnațiuni și de la 
unitățile poștale autorizate.

Cele 15 532 ciștiguri în valori cu
prinse între 50 000 de lei și 800 de 
lei care se acordă la fiecare tragere 
La sorți lunară, precum și faptul 
că obligațiunile se pot procura și 
restitui fără nici o formalitate, 
constituie importante avantaje acor
date de Casa de Economii și Con
semnațiuni posesorilor acestui in
strument de economisire deosebit 
de practic și eficient.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri care doresc să le păstreze 
la unitățile C.E.C. pot face 
acest lucru adresîndu-se oricărei 
sucursale sau filiale C.E.C. Valoa
rea minimă a obligațiunilor ce se 
primesc spre păstrare este de 3 000 
de lei.

Pentru păstrarea obligațiunilor 
C.E.C. cu ciștiguri, unitățile C.E.C. 
percep o taxă de păstrare care 
este în funcție de valoarea obliga
țiunilor depuse și de durata de 
păstrare. Spre exemplu, pentru 
primul an de păstrare a unui de
pozit de obligațiuni C E.C. in va
loare de 10 000 de lei, taxa de ser
viciu de păstrare este de 75 de lei, 
iar pentru fiecare an uimător fete 
de 60 de lei.

De reținut că obligațiunile C.E.C. 
depuse spre păstrare ia unitățile 
C.E.C. participă cu aceeași șansă 
de cîștig la fiecare trageie la sorți 
lunară.

® Prin dobînzile și cîștigurile pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le acordă tuturor depunăto
rilor se materializează unul dip 
avantajele generale de care bene
ficiază toți cei care economisesc la 
C.E.C. Dobînzile acordate anual 
care se înscriu in libretele titulari
lor ori se acordă sub formă de ciș- 
tiguri prin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale răsplătesc din plin 
spiritul de economie și contribuie 
la creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sucursalele și filialele C.E.C., pre
cum și agențiile C.E.C. orășenești 
și sătești autorizate înscriu în tot 
cursul anului dobînda cuvenită 

“ pentru depunerile efectuate pînă la 
31 decembrie 1933 pe libretele de 
economii la care dobinda se acordă 
in numerar. Dobinda cuvenită pen
tru depunerile efectuate in conturi
le curente personale se adaugă la 
soldul contului fără a fi nevoie ca 
titularul să solicite expres acest 
lucru.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operații de' 
înscriere a dobînz!’or (in special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E.C., unitățile poștale și coopera
tivele de credit crin aceste localități 
și care efectuează operațiuni C.E.C., 
spre a le trimite unităților C.E.C. 
care țin fișele de cont ale librete
lor respective pentril înscrierea 
dobînzilor. La depunerea libretelor, 
titularilor li se eliberează adeve
rințe de primire, urmînd ca după 
înscrierea dobînzilor să le fie res
tituite libretele care le aparțin.

Este important de reținut că 
după data de 1 octombrie a fiecărui 
an, unitățile poștale efectuează 
restituiri numai din libretele de 
economii în care a fost înscrisă do
binda pe anul precedent. Pentru 
restituirea de sume după această 
dată din libretele în care nu s-a 
înscris dobinda pe anul precedent, 
depunătorii se vor adresa unităților 
C.E.C., unde pot solicita și înscrie-

rea dobînzilor in libretele de eco
nomii.

© Prin contul curent personal 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția populației 
un instrument modern de econo
misire și de efectuare de plăți pe
riodice și ocazionale.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele 
generale ale economisirii la C.E.C. 
și anume : garanția statului asu
pra sumelor depuse, păstrarea 
secretului depunerilor și al opera
țiilor efectuate, imprescriptibilita
tea depunerilor etc. Pentru sumele 
depuse in conturile curente perso
nale, titularii beneficiază și de o 
dobinda anuală de 3 la sută.

Din dispoziția titularilor de 
conturi curente personale. Casa de 
Economii și Consemnațiuni efec
tuează in mod gratuit, in limita 
sumelor din cont, diferite plăti 
periodice către unitățile presta
toare de servicii ca : plata abona
mentului de telefon, radio, televi
zor, costul consumului de energie 
electrică și de gaze, chiria, costul 
unor prestații (apă. canal, gunoi), 
impozite și taxe și altele.

în acest scop, titularii trebuie să 
se adreseze în scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le 
solicită să trimită documentele de 
plată unităților C.E.C. la care au 
deschise conturile curente perso
nale. Cererile adresate organiza
țiilor socialiste se vizează în prea
labil de unitățile 
se află conturile
nale.

Pentru plățile 
pozite și prime de asigurare cere
rile se adresează direct unităților 
C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament se 
pot efectua și plăți în numerar 
din cont prin intermediul carne
telor de cecuri care se pun la dis
poziția fiecărui titular la deschi
derea contului.

C.E.C. la care 
curente perso-

periodice de im-

15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc
15,25 Tara mea — muzică ușoară româ

nească
Secvențe daneze 

Universul femeilor 
Desene animate 
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea în economie.

20,35 Laureat! ai Festivalului național 
„Cîntarea României"
20,45 Căile afirmării. Pe panoul de o- 

noare al întrecerii socialiste în 
cinstea zilei de 23 August

21,00 Teatru TV : „Explozie înttrziată" 
de Paul Everac (color). Premieră 
TV. Interpretează : Violeta Po
pescu, Florina Cercel, Sergiu Tu- 
dose, Emil Coșeriu. Regia artisti
că :• Eugen Todoran

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

ȘTIRI SPORTIVE
CAIAC-CANOE. în ultima zi a 

concursului de caiac-canoe de la Sze
ged (Ungaria), echipajul României 
(Agafia Constantin, Tecla Marinescu, 
Maria Ștefan și Nastasia Ionescu) a 
ciștigat proba feminină de caiac 4 — 
500 m, cu timpul de 1’38’T/IO, fiind 
urmat de Ungaria — l’38”4/10. Ca
nada — 1’41”, Polonia — l’41”2/10, 
R.F. Germania — l’42”2/10 și U.R.S.S.
— l’42”8/10. în proba masculină de 
canoe dublu — 1 000 m, victoria a re
venit sportivilor români Dumitru 
Bețiu și Fiodor Gurei, cu 3’42”3/10, 
urmați de Liubek — Nisovlci (Iugo
slavia) — 3’42”8/10 șl Ivan Patzaichin
— Toma Simionov (România) — 3’45” 
2/10. La caiac 4 — 1 000 m masculin, 
echipajul român s-a situat pe locul 
secund, cu 3’06”6Z10.

CICLISM. Luni s-a desfășurat pe 
autostrada București — Pitești cam
pionatul ciclist republican în proba 
contracronometru pe echipe. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Dinamo 
București (Mircea Romașcanu, Ionel 
Gancea, Valentin Constantinescu, 
Costică Paraschiv), înregistrată pe 
distanta de 100 km cu timpul de 
2 h 08’32” (medie orară 46,830 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat, 
formațiile Steaua (2 h 10’21”) și Me
talul Plopeni (2 h 13’50”).

feminină de 4 
ziua a doua a 
canotaj acade- 

de echipajul 
de 3’12”42/100. 

s-au clasat 
- 3’16”49/100

HANDBAL. începind de astăzi și 
pină duminică. 10 iunie, la Timișoa
ra va avea loc cea de-a 22-a ediție 
a competiției masculine de handbal 
„Trofeul Carpați", turneu cu o bună 
reputație internațională.

Astăzi, în prima zi a turneului, 
sint programate următoarele me
ciuri : România (A) — România (B) ; 
R.D. Germană — S.U.A., U.R.S.S. — 
Suedia.

CANOTAJ. Proba 
vîsle, programată în 
Regatei Griinau la 
mic, a fost cîștigată 
României, cu timpul
Pe locurile următoare 
schifistele din U.R.S.S. 
și R. D. Germană —- 3’19”65/100.

La schif simplu, Valeria Răcilă 
(România) s-a situat pe locul secund, 
ca și echipajele feminine ale țării 
noastre de patru plus 1 și opt plus 1.

GIMNASTICĂ. în concursul spe
cial pe aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică de 
la Varna sportivii români au obținut 
trei victorii. In întrecerea feminină, 
Lavinia Agache s-a clasat pe primul 
loc la paralele inegale, cu un punctaj 
bun : 19,725 puncte, iar, la sol, cam
pioana mondială Ecaterina Szabo a 
terminat învingătoare cu un total 
excelent : 19,950.

La masculin, gimnastul român Va
lentin Pintea a obținut victoria la 
sol, cu 19,400 puncte.

LUPTE. La sfîrșltul acestei săp- 
tămîni, in sala Floreasca din Capi
tală se vor desfășura întrecerile 
celei de-a 23-a ediții a Campionate
lor internaționale ale României la 
lupte greco-romane și libere.

Și-au anunțat participarea, printre 
alții, sportivi din U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Finlanda, S.U.A., Canada, 
Cuba, Cehoslovacia.

Tînărul sportiv român Gheorghe 
Mîțu a repurtat un frumos succes la 
campionatele europene de lupte li
bere pentru juniori de la Slagharen 
(Olanda), cucerind medalia de aur 
și titlul continental la categoria 
82 kg.

în finală, Gheorghe Mîțu î-a învins 
pe bulgarul D. Rusev. medalia de 
bronz revenind luptătorului turc 
M. Turkaya.

Luni au început la Timișoara lu
crările Conferinței internaționale de 
teoria operatorilor. Aflată la cea 
de-a IX-a ediție, prestigioasa în- 
tilnire de lucru a specialiștilor 
din această ramură de mare in
teres a matematicii moderne este 
organizată, ca și precedentele e- 
dltii. de centrul de matematică a! 
Institutului național pentru creație 
științifică și tehnică — INCREST, 
condus de dr. Zoe Ceaușescu. La 
reuniune, găzduită de Universitatea 
din Timișoara, iau parte cercetători, 
cadre didactice universitare, specia
liști din țara noastră, precum și din 
Bulgaria. Cehoslovacia, R.P. Chineză, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Iran. Italia, Iugoslavia. Olanda, 
Polonia, Suedia, S.U.A., Ungaria, 
U.R.S.S., Venezuela. Programul con
ferinței reflectă interesul amplu șî 
prețuirea de care se bucură pe plan 
internațional contribuția adusă la 
dezvoltarea teoriei operatorilor și 
aplicațiile ei în fizică, electrotehni
că, geofizică, știința aplicată a siste
melor și in alte domenii de către cen
trul de matematică al INCREST. care 
este și editor al unei reviste științi
fice de profil, de largă circulație in
ternațională.

în deschiderea lucrărilor conferin
ței au luat cuvîntul prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, și Cornel Pacoste, președintele 
Consiliului popular al județului Ti
miș. Prof. Constantin Popa, rectorul 
Universității din Timișoara, prof.
B. Sz. Nagy din R.P. Ungară, prof.
C. M. Pearcy din S.U.A. și dr. F.H. 
Vasilescu de la INCREST — Româ
nia au adresat cuvinte de salut 
particlpanților.

★
Cu prilejul Zilei Constituției Da

nemarcei, luni a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală, organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost 
însărcinat 
mareei la 
basadei.

prezenți Ebbe Petersen, 
cu afaceri a.i. al Dane- 
București, membri ai am

★
Mică a Palatului RepuHî- 

de 
electrică și electronică

La Sala 
cii, luni s-a deschis o expoziție 
aparatură 
de măsură și control, realizată de în
treprinderile sovietice de profiL 
Expoziția rămîne deschisă pină la 8 
iunie.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins tntre 5 iunie, ora 21 — 8 iunie, 
ora 21. în țară i Vremea va fi în gene
ral instabilă in regiunile din vestul, 
centrul șt nordul țării, unde cerul va 
fi mai mult noros și vor cădea ploi lo
cale, care vor avea mat ales caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice. Izolat — grindină. în celelalte re
giuni vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros și, pe alocuri, va 
ploua, Vîntul -.~va sufla- -slab pină la ' 
moderat, cu Intensificări temporare 
predominînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime în
tre 18 șl 28 de grade, local mal ridica
te în sud-estul țării. Izolat, cantitățile 
de apă vor depăși 15 litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. In București : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor os
cila între 14 și 18 grade, iar cele maxi
me intre 26 șl 30 de grade. (Din partea 
Institutului de metoorologio și hidrolo
gie).

SATU MARE: O gamă largă de produse
și prestări de servicii pentru populație

Unitățile aparținind Uniunii ju
dețene a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor Satu Mare obțin in acest an 
rezultate bune privind creșterea 
producției-marfă și a volumului 
prestărilor de servicii pentru popu
lație. Cu o contribuție deosebită la 
obținerea acestui bilanț se înscrie 
colectivul celor peste 550 de meș
teșugari care lucrează in secția de 
producție și prestări servicii din 
municipiul Satu Mare. De la șeful 
secției, Gheorghe Luțaș, am aflat 
că activitățile de producție și 
prestări de servicii satisfac cele 
mai diverse cerințe ale cetățenilor.

Secția dispune de ateliere ds 
croitorie, tricotaje, cizmărie, con
strucții (zidari, zugravi), tăbăcărie, 
împletituri din sirmă, reparații 
auto și de acumulatori, pentru con
fecționarea de articole din mase 
plastice etc. De curînd, unele ate
liere — croitorie, tricotaje și altele 
— s-au mutat într-un nou și mo
dern spațiu, realizat în regie pro-

prie. în urma aplicării dă către 
colectivul secției a unor măsuri, 
aici s-au obținut rezultate merito
rii privind economisirea de mate
rii prime și materiale, valorificarea 
în producție a materialelor refolo- 
sibile. în acest scop, atelierul de 
articole din mase plastice, unde se 
confecționează jucării, arpbalaje 
pentru industria farmaceutică, pie
se de schimb pentru motoare elec
trice, accesorii de mobilă și altele, 
a fost dotat cu mașini și instala
ții moderne, de mare productivi
tate. De asemenea, in atelierele de 
confecții, printr-o croire mai judi
cioasă și gospodărirea chibzuită a 
materialelor textile, sint valorifica
te și resturile provenite de la con
fecțiile pentru adulți, din care se 
execută articole vestimentare pen
tru copii. Colectivul secției a reușit 
ca, de la începutul anului pînă în 
prezent, să obțină, peste prevederi, 
o producție de aproape 3 milioane 
Iei. (Octav Grumeza).

Unul din atelierele de creație ale meșteșugarilor sătmăreni
Foto : Gh. lancu

:.JA

Administrația de Stat ILoto-Pronosport informează :
A fost pusă în vînzare o nouă 

emisiune specială limitată de 
„lozuri în plic" : LOZUL VA
CANȚEI. Se atribuie ciștiguri 
în autoturisme „Dacia 1 300", 
precum și numeroase ciștiguri 
în bani. Acestora li se adaugă

un număr important de cîști- 
guri 
special
Stat 
unui 
este

suplimentare, din fondul 
l al Administrației de 
Loto-Pronosport. Prețul 
loz din noua emisiune 

de 10 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 3 IUNIE 1984
EXTRAGEREA I : 24 44 29 22.
EXTRAGEREA a II-a : 48 70 46 49.
EXTRAGEREA a IlI-a : 30 7 21 34.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
559 746 Iei, din care 4 649 lei report 
la categoria 1.
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Noi acțiuni și luări de poziție pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace

Medicii
VIENA 4 (Agerpres). - Organi

zația „Medicii austrieci împotriva 
războiului nuclear", din care fac 
parte cadre medicale din întreaga 
țară, a adoptat o declarație în care 
se subliniază că astăzi, mai mult 
ca oricînd, cadrele sanitare sînt 
datoare să acționeze împotriva ori
căror planuri și acțiuni care ar servi 
pregătirii unui nou război. Organi
zația și-a exprimat hotărîrea de a 
contribui la activitatea organizației 
„Medicii lumii pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear", în ve
derea încetării 
prevenirii unei

m

cursei inarmârilor și 
catastrofe nucleare.

praga . Vizita delegației de partid și de stat 
a R.P.D. Coreene

VARȘOVIA

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI*
*
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slovacia. a președintelui R. S. Ceho
slovace și a Guvernului R.S.C.

La sosire, tovarășul Kim Ir Sen șl 
membrii delegației au fost salutați de 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, de alti 
membri ai conducerii de partid și 
de stat cehoslovace.

PRAGA 4 (Agerpres). — Delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general • al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a sosit, luni, la Pra
ga, într-o vizită oficială de prietenie, 
la invitația C.C. al P.C. din Ceho

C. C. AL P. M. U. P.
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 

Lodz s-au încheiat lucrările celei de-a 
16-a ședințe plenare a C.C. al 
P.M.U.P.. desfășurate sub președin
ția lui Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone — transmite agenția 
P.A.P. Plenara a dezbătut și aprobat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. „Pentru întărirea continuă 
a rolului conducător al clasei mun
citoare in construirea socialismului

în Polonia" și raportul Consiliului de 
Miniștri „Rolul colectivelor de pro
ducție în realizarea sarcinilor econo
mice". Totodată, au fost adoptate 
Apelul adresat poporului cu prilejul 
alegerilor pentru consiliile populare, 
precum și o rezoluție în legătură cu 
întărirea rolului de avangardă al 
clasei muncitoare în edificarea so
cialismului în Polonia.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul Wojciech Jaruzelski.

apărarea vieții
Helsinki, Apelul medicilor — docu
ment prin care, în numeroase țări 
ale lumii, cadrele medicale supe
rioare se angajează solemn să con
tribuie cu toate forțele la împiedi
carea izbucnirii unui război nuclear 
și cheamă la stoparea cursei înar
mărilor atomice. La o conferință 
de presă, cei doi miniștri au de
clarat că, avînd în vedere gravi
tatea situației internaționale, este 
necesar ca, împreună cu sutele de 
mii de semnatari ai apelului, opi
nia publică să-și exprime cu fer
mitate îngrijorarea profundă pentru 
viitorul omenirii. Principiile etice, 
au subliniat ei, îi obligă pe medici 
să acționeze pretutindeni în lume 
în favoarea păcii.

organizației

CflMM: avertismentul 
oamenilor de silință

OTTAWA 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Calgari, prof. Ann Carr, 
de la Universitatea din Manitoba, 
președintele organizației canadiene 
„Medicii pentru răspundere socia
lă", a declarat că un eventual răz
boi nuclear va determina asemenea 
schimbări climaterice și ecologice 
ireversibile, incit civilizația mon
dială va.fi pusă în pericol. Reduce
rea considerabilă a arsenalelor mi
litare în lume, opinează omul de 
știință canadian, nu ar face decît 
să crească securitatea tuturor țări
lor atît în Est, cît și în Vest.

PARIS = Convorbiri franco-chineze
PARIS 4 (Agerpres). — Premierul 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, și-a încheiat vizita 
oficială efectuată în Franța — prima 
etapă a unui turneu pe care îl efec
tuează într-o serie de state vest-eu- 
ropene. Premierul chinez a avut con
vorbiri cu președintele Francois Mit

terrand, cu premierul Pierre Mauroy 
și cu alte oficialități franceze.

Au fost discutate — relevă agen
ția China Nouă — aspecte ale coope
rării franco-chineze, în principal in 
domeniul electronic, al comunicați
ilor și energiei nucleare, incheindu- 
se și o serie de acorduri de colabo
rare.

In preajma reuniunii la nivel înalt a principalelor țări 
occidentale industrializate

HELSINKI 4 
trii finlandezi 
sociale și sănătății au semnat, la

Congresul 
„Spuneți NU armelor nucleare !"

BONN 4 (Agerpres). — La Man
nheim s-au încheiat lucrările Con
gresului in sprijinul păcii, convocat 
de organizația vest-germană „Spu
neți NU armelor nucleare!“. Partl- 
clpanții — reprezentanți ai diferi
telor partide politice, organizații

(Agerpres). - Miniș- 
pentru problemele IT&LI3: „Nu vrem 

să devenim o ținta 
nucleară!"

Evoluția situației din. Liban
• Acțiuni de protest împotriva prezenței forțelor israeliene 

• Consecințele economice ale conflictului

obștești șj antirăzboinice din R.F.G. 
și delegați ai unor organizații de 
luptă pentru pace din alte țări — 
au discutat probleme legate de ac
tivizarea luptei împotriva amplasă
rii de rachete nucleare cu 
medie de acțiune în Europa.

„Resursele irosite pentru înarmări 
să fie alocate în

subliniază președintele 
din

BEIJING 4 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit la Universitatea 
Tonji, din Shanghai, președintele 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, a arătat că 
popoarele din întreaga lume trebuie 
să acționeze pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor și pentru ca 
fondurile și resursele alocate in 
prezent pentru înarmare să fie fo
losite în scopuri productive, pre-

AMERICA LATINĂ
Penîru acțiuni comune 

în vederea depășirii 
dificultăților economice

QUITO 4 (Agerpres). — Dificultă
țile economice și sociale cu care sint 
confruntate țările din America La
tină se datorează politicii discrimina
torii promovate de băncile particulare 
și organizațiile financiare internațio
nale, a declarat președintele Ecuado
rului, Osvaldo Hurtado, in cursul 
unei conferințe de presă. El a rele
vat că guvernul ecuadorian se pro
nunță pentru crearea unui front al 
statelor latino-americane pentru re
zolvarea problemelor social-economi- 
ce cu care se confruntă. în context, 
președintele ecuadorian a sprijinit 
propunerea Argentinei, Braziliei. Co
lumbiei și Mexicului privind convo
carea unei consfătuiri ministeriale 
regionale pentru elaborarea unei po
ziții comune în problema datoriilor 
externe.

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziarului bra
zilian „O Globo", președintele Argen
tinei, Raul Alfonsin, a arătat că 
America Latină trebuie să adopte noi 
sisteme de organizare. Acestea, a 
spus el, îi vor permite o acțiune co
mună capabilă să-i consolideze capa
citatea de negociere și să elimine 
discriminarea cu care este confrun
tată în prezent in relațiile cu S.U.A. 
și cu țările vest-europene.

rază

scopuri productive"
Partidului Social-Democrat 
R.F.G.

cum și pentru ajutorarea țărilor 
lumii a treia — relatează agenția 
China Nouă.

Totodată, Willy Brandt a subli
niat necesitatea instituirii unei noi 
ordini 
precum 
care se 
statele 
curs de dezvoltare.

economice internaționale, 
și a ameliorări! modului în 
desfășoară cooperarea intre 
industrializate și țările în

ROMA 4 (Agerpres). — Sub de
viza „Nu vrem să devenim o țintă 
nucleară!", în regiunea Veneto a 
avut loc o uriașă manifestație a 
partizanilor păcii din Italia. între 
orașul Vicenza și localitatea Lon- 
gare — în apropierea căreia se află 
o bază militară americană — sute 
de persoane s-au prins de miini 
intr-un impresionant lanț viu, 
scandînd lozinci pentru pace și 
dezarmare, împotriva prezenței de 
arme nucleare pe pămintul Italiei. 
La această acțiune au luat parte 
membri ai organizațiilor de femei, 
de tineret, activiști sindicali, repre
zentanți ai diverselor organizații 
progresiste din Italia. Concomitent, 
în regiunea Veneto s-au desfășurat 
o serie de întîlniri, adunări, simpo
zioane consacrate problemelor păcii 
și dezarmării. Acțiuni similare au 
avut loc la Roma și pe insula 
Maddalena de lîngă Sardinia.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în noap
tea de duminică spre luni, de-a lun
gul liniei de demarcație dintre sec
toarele de est și de vest ale Beiru
tului . s-au înregistrat schimburi de 
tiruri puternice și repetate intre mi
lițiile rivale. Potrivit postului d,e ra
dio Beirut — citat de agențiile 
M.E.N. și Reuter — cel puțin trei 
civili au fost uciși in timp ce nume
roase alte persoane au fost rănite.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în mai 
multe zone din Liban au fost orga
nizate luni, pentru a doua zi con
secutiv, acțiuni de protest împotriva 
prezenței forțelor israeliene pe teri
toriul libanez. După cum transmit 
agențiile France Presse și Reuter, 
în Beirutul de Vest, în valea Bekaa 
și in localitățile din sudul și nordul 
Libanului, magazinele, școlile, servi
ciile publice, diverse unități admi
nistrative și economice au fost închi
se luni. în felul acesta, populația 
musulmană a răspuns apelului lansat 
de Nabih Berri, ministrul justiției, 
resurselor de apă și energiei elec
trice. pentru sudul Libanului și re
construcție, de a se marca, printr-o

„săptămînă de protest împotriva ocu
pației israeliene", împlinirea a doi 
ani de la începerea acțiunii agresive 
a Israelului împotriva- Libanului.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Potrivit 
unor date difuzate de Camera liba
neză a Comerțului și Industriei, de 
la izbucnirea luptelor în Liban, în 
anul 1975, economia libaneză a fost 
puternic afectată, iar redresarea ei 
la nivelul anterior declanșării con
flictului ar necesita fonduri in va
loare de circa 45 miliarde dolari.
Ședința C.C. al P.C. Libanez

BEIRUT (Agerpres). — La Beirut 
a avut loc o ședință a C.C. al P.C. 
Libanez, in cadrul căreia George 
Hawi, secretar general al C.C. al 
P.C.L., a prezentat un raport privind 
situația din țară și politica externă a 
Libanului. Sarcina forțelor patriotice 
și progresiste libaneze — s-a arătat 
in raport — o constituie continuarea 
luptei, pentru eliberarea totală și ne
condiționată a teritoriului țării ocu
pat de Israel, asigurarea unității Li
banului, apărarea independentei și 
suveranității sale.

BONN 4 (Agerpres). — Guvernul 
R.F.G. nu așteaptă „rezultate specta
culoase" de la reuniunea la nivel 
înalt, de la Londra, din 7—9 iunie, a 
principalelor țări occidentale indus
trializate, dar intenționează să in
siste — împreună cu partenerii săi 
vest-europeni — pe lîngă reprezen
tanții S.U.A. în legătură cu conse
cințele negative ale ratei înalte a do
binzilor americane și. în același timp, 
asupra problemelor protecționismului 

»

— se apreciază la Bonn, potrivit 
agenției France Presse.

LUXEMBURG 4 (Agerpres). — Mi
niștrii de finanțe din țările membre 
ale C.E.E. au început luni la Luxem
burg o reuniune consacrată examină
rii situației financiare a comunității 
și pregătirii poziției Pieței comune 
în vederea reuniunii la nivel înalt 
de la Londra (7—9 iunie) a principa
lelor șapte țări occidentale industria
lizate.

ri DE PRESA 
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SUB AUSPICIILE ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE AUSTRIA — 
ROMANIA, la Vlena a fost organi
zată o săptămînă culturală româ
nească. Acțiunea a cuprins verni
sajul unei expoziții de pictură pe 
sticlă, prezentare de filme docu
mentare ți diapozitive, spectacole 
ale ansamblului „Hora Bucureștiu- 
lui".

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI 
M.D.P. La Lisabona au luat sfîrșit 
lucrările celui de-a! V-lea Congres 
al Mișcării Democratice Portughe
ze, la care au participat 650 dele
gați. Congresul a definit poziția 
M.D.P. privind cooperarea pe dife
rite planuri cu celelalte formațiuni 
politice democratice, in vederea 
apărării independenței naționale, 
soluționării problemelor interne, in 
special economice, promovării idea
lurilor democratice și a justiției 
sociale. Au fost alese noile organe 
de conducere. Jose Manuel Tengar- 
rinha a fost ales președinte al Con
siliului Național al M.D.P.

CONGRESUL P.L.D. La Mtin- 
ster s-au încheiat lucrările congre
sului Partidului Liber Democrat, 
care face parte din coaliția guver
namentală vest-germană. Congre
sul l-a reales pe Ilans-Dietrich 
Genscher președinte al partidului. 
Genscher, precizează agenția D.P.A., 
a anunțat că va rămine in această 
funcție numai pină in anul 1986, 
cind va demisiona.

SPANIA ȘI N.A.T.O, Guvernul 
«spaniol iși va preciza poziția față 
de Alianța Atlantică înainte de luna 
decembrie a.c., dată la care 
se va desfășura congresul Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.), de guvernămint — a de
clarat primul ministru Felipe Gon
zalez. După cum se știe, în urma 
venirii lor la conducere, in 1982, 
socialiștii spanioli au „înghețat" 
integrarea Spaniei in structurile 
militare ale N.A.T.O. și s-au anga
jat să organizeze un referendum in 
problema apartenenței țării la 
Alianța Atlantică înainte de 1986.

PLENARA. La Georgetown a 
avut loc plenara C.C. al Partidului 
Progresist al Poporului din Repu
blica Cooperatistă Guyana. Parti
cipants au adoptat un apel la în
ghețarea arsenalelor nucleare, la 
încetarea producției și experiențe
lor cu arme nucleare, ca prim pas 
pe calea interzicerii lor depline. 
Totodată, plenara a condamnat 
amestecul străin in treburile inter
ne ale țărilor din America Centrală 
și bazinul Caraibilor,

O REUNIUNE internațională a 
juriștilor africani cu tema „Africa, 
Organizația Unității Africane și 
noua ordine juridică" s-a desfășu
rat recent la Libreville, capitala 
Gabonului. Au fost abordate, intre 
altele, rolul O.U.A. în reglementa
re;! situațiilor de criză izbucnite pe 
continent, conținutul juridic al con
ceptului de unitate africană, drep
tul la dezvoltare, statutul femeii in 
Africa.

CAMERA DEPUTAȚILOR A 
LUXEMBURGULUI (parlamentul 
unicameral al țării) a fost dizol
vată, in vederea alegerilor care vor 
avea loc Ia 17 iunie a.c. Cu prilejul 
acestui scrutin vor fi desemnați, de 
asemenea, deputății luxemburghezi 
în cadrul Parlamentului vest-euro- 
pean de la Strasbourg.

GREVA celor circa 350 000 de 
muncitori metalurgisti vest-germani 
membri ai sindicatului „I.G. Me- 
tall" a intrat luni în a patra săp
tămînă. După eșuarea negocierilor 
desfășurate pînă acum între re
prezentanții sindicali si patronat, 
marți urmează să aibă loc la 
Stuttgart o nouă serie de convor
biri întră o delegație a sindicatu
lui „Î.G. Metail" și administrație. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață, pre
cum și adoptarea de măsuri în ve
derea reducerii șomajului.

Intr-pn comentariu referitor la 
reuniune, agenția „France Presse" 
a transmis următoarele :

Problema datoriilor țărilor fn 
curs de dezvoltare va cintări greu 
in dezbaterile din cadrul reuniunii 
principalelor șapte țări occidentale 
industrializate, care va avea loc in 
intervalul 7—9 iunie. Toți partici
panta sint conștienți că actuala 
criză economică a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate amenință, in mod 
foarte serios, echilibrul financiar 
internațional.

...Pentru prima oară, datoriile lu
mii a treia, care depășesc 800 mili
arde dolari, vor constitui una din
tre temele majore ale întrevederi
lor economice prevăzute in cadrul 
reuniunii anuale a principalelor 
țări bogate din lume. Lăsată deo
parte in timpul reuniunii de la 
Versailles, problema nu a fost de- 
cît în treacăt atinsă, anul trecut, la 
Williamsburg. După punerea la 
punct a unei dificile declarații fi
nale, astăzi, se subliniază in cercu
rile guvernamentale franceze, „vii
torul sistemului financiar interna
țional îngrijorează pe toată lumea".

Intr-un climat de grave incerti
tudini in ce privește solvabilitatea

și stabilitatea politică a mai multor 
țări debitoare, mai ales latino- 
americane, prin piețele financiare 
suflă din nou un vint de panică, 
care trădează îndoiala față de ca
pacitatea liderilor occidentali de a 
rămine la controlul jocului finan
ciar mondial. Fapt nou, o mică 
țară din America Latină, Bolivia, 
declară un moratoriu unilateral in 
privința achitării datoriilor.

Intr -un avertisment cu accente 
de amenințare, Argentina, Brazilia, 
Columbia și Mexicul, patru dintre 
cele mai îndatorate țări din lume, 
au anunțat că se vor întruni, pro
babil înainte de sfirșițul acestei 
luni, pentru a trage învățămintele 
din reuniunea țărilor bogate.

Intrucît împărtășesc, într-o anu
mită măsură, preocupările țărilor 
în curs de dezvoltare asupra aces
tui punct, partenerii occidentali ai 
S.U.A. vor trebui să insiste asupra 
consecințelor negative ale creșterii 
ratelor dobinzilor americane de la 
începutul acestui an (de peste 3 la 
sută), ca urmare a unui deficit 
bugetar uriaș (180 miliarde dolari). 
Ei sint de părere că, in absența 
unei soluții pe termen lung la pro
blemele țărilor din sud, consolida
rea redresării țărilor din nord este 
iluzorie.

(din actualitatea politică)
Decizia de amînare a instalării rachetelor

O expresie a voinței de pace 
a maselor populare din Olanda

însemne trainice ale prieteniei 

și colaborării româno-polone
După Varșovia și Cracovia, Poz- 

nanul iși revendică, la rîndul său, 
statutul de străveche capitală po
loneză. Aici, pe malul Wartei, a 
fost durată, în secolul al X-lea, 
prima cetate de scaun in regiunea 
denumită „Marea Polonie". Situat 
la intersecția marilor artere de le
gătură între Moscova, Berlin, Paris 
și între țările scandinave și țările 
din bazinul mediteranean, orașul a 
cunoscut, de-a lungul timpului, pe
rioade' înfloritoare, atestate de nu
meroasele monumente arhitectoni
ce, de înfățișarea sa contemporană. 
Ca toate localitățile poloneze, 
Poznanul a trăit și el urgia 
războiului. Peste 50 la sută din 
clădirile sale au fost distruse. Des
pre acei ani de grea încercare, des
pre eroismul locuitorilor săi vor
besc numeroase documente, monu
mentele ridicate în primii ani din
tre ruinele încă fumegînde... în lo
cul „Citadelei" se află azi un 
imens parc, dominat de obeliscul 
ce eternizează memoria ostașilor 
din corpul de armată Poznan, care 
au căzut aici apărindu-și orașul, 
într-o înfruntare inegală cu ocupan- 
ții hitleriști. O inscripție simplă 
aduce o răscolitoare mărturie des
pre sacrificiul suprem acceptat de 
ostașii polonezi : „Armata a încer
cat să îndeplinească o sarcină de 
neindeplinit". în perimetrul Citade
lei se află acum o grădină cu 
peste 60 000 de trandafiri. Flori ale 
recunoștinței, flori pentru eroi.

Cu cei 800 000 de locuitori, Poz
nan se numără printre primele șase 
orașe ale țării. în întreprinderile 
sale industriale lucrează peste 
100 000 de persoane. Cele șase 
institute de invățămint superior, 
numeroasele institute de cercetare, 
teatrele, filarmonica, muzeele îi 
întregesc profilul de important cen
tru economic, cultural-științific, 
universitar. Renumele său interna
țional se leagă, însă, in mare mă
sură de tîrgurile organizate anual, 
ca o continuare a vechilor tradiții 
comerciale ale orașului de la 
răscrucea magistralelor europene.

Cu citeva zile in urmă, zona te- 
zervată tîrgului era în plină efer
vescență ; se făceau ultimele pre
gătiri pentru deschiderea oficială. 
Pe o suprafață de 180 000 mp se 
înșiruie pavilioanele, halele moder
ne care expun produsele a sute 
de firme din numeroase țări ale 
lumii. Punct de intilnire și de

tranzacții comerciale, Tirgul de la 
Poznan se înscrie ca o contribuție 
la mai buna cunoaștere a realiză
rilor in diferite sfere de activitate, 
ca și a posibilităților de conlucrare 
între întreprinderi și firme de pe 
diferite meridiane. România este o 
participantă tradițională la această 
manifestare internațională. Se re
flectă m aceasta bunele relații exis
tente intre țările noastre, interesul 
mereu crescind pentru extinderea 
conlucrării reciproc avantajoase, 

între fabrica de motoare navale 
„Cegielski" din Poznan și o serie 
de întreprinderi cu profil similar 
din România există o colaborare 
de aproape 20 de ani, reprezentanții 
acestei moderne întreprinderi măr-
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turisindu-și cu căldură'dorința de a 
continua schimburile și cooperarea 
cu țara noastră. Dar nu numai la 
Poznan există o asemenea bună 
conlucrare. Lâ Ministerul Meta
lurgiei și Industriei de Mașini, di
rectorul Departamentului export și 
colaborare internațională, JERZY 
BIELECKI, ne-a prezentat un am
plu și bogat tablou în acest sens. 
„Principala caracteristică a schim
burilor polono-române, a subliniat 
d-sa, este dinamismul. în cursul 
anului trecut, s-a înregistrat o 
creștere record, față de perioada 
precedentă, a volumului schimburi
lor comerciale. Există un program 
de cooperare de lungă durată in 
cocseril. Polonia exportă în Româ
nia, pe lingă unele cantități de 
cărbune, produse siderurgice, ma- 
șini-unelte, produse ale industriei 
navale. La rîndul ei. România ne 
furnizează aluminiu, produse ale 
industriei constructoare de mașini 
și altele. Preocuparea centrală a 
organismelor economice din ambele 
țări este de a valorifica posibilită
țile de cooperare și specializare in 
producție, pornind de la potențialul 
existent de o parte și cealaltă. Șl 
este necesar, mal ales, să conferim 
o perspectivă amplă acestei coope
rări și specializări. Domeniile in 
care și Polonia și România mani
festă interes sint multiple. Pe lingă 
cele amintite, s-ar mat putea adău
ga industria electrotehnică, electro
nică, aeronautica".

Aprecierile reprezentantului Mi
nisterului Metalurgiei și Industriei 
de Mașini despre interesul existent 
pentru adincirea cooperării româ- 
no-polone ne-au fost reconfirmate 
la întreprinderea de produse elec
tronice „M. Kasprzak" din Var
șovia. Aparatele de radio, apoi 
magnetofoanele și casetofoanele 
realizate in această modernă între
prindere s-au impus de mult, nu 
numai pe piața internă, ci și în 
numeroase țâri ale lumii, prin ca
litățile și performanțele lor tehnice. 
Directorul economic al unității, 
MIECZYSLAW RADOSZ, arăta că 
de mai mulți ani întreprinderea 
„M. Kasprzak" colaborează cu în
treprinderi electronice din Româ
nia. Dealtfel, la banda de montaj a 
secției de radiocasetofoane ne-au 
fost arătate plăci și cabluri impor
tate din țara noastră. în același 
timp, partea poloneză furnizează 
întreprinderilor românești o serie 
de piese și subansamble. Cel mai 
recent exemplu il constituie tubu
rile cinescoape pentru televizoare 
cu transmisii color. „Deosebit de 
important este în prezent, sublinia 
M. Radosz, sd dezvoltăm o strinsă 
cooperare in producție. Conside
răm că este în interesul și al în
treprinderilor poloneze și al celor 
românești să ne specializăm pe 
anumite piese și subansamble pen
tru care fiecare avem condiții mai 
bune și apoi să le asamblăm. Spe
cialiștii noștri au fost foarte plăcut 
impresionați de nivelul pregătirii 
muncitorilor și specialiștilor din 
țara dv., de dotarea tehnică mo
dernă a întreprinderilor electronice 
românești. Fără îndoială că multe 
lucruri le putem face mai bine și 
cu mai multă eficiență în comun. 
Iată de ce așteptăm cu bucurie vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Polonia, nutrind convingerea că 
noile convorbiri între conducătorii 
noștri vor deschide perspective din 
ce in ce mal ample colaborării po
lono-române, inclusiv in domeniul 
electronicii și electrotehnicii".

Despre posibilitățile de extindere 
a colaborării pe multiple planuri 
dintre România și Polonia ne-a 
vorbit pe larg viceprim-ministrul 
JANUSZ OBODOWSKI, președin
tele părții polone în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-polonă de 
cooperare economică. Evocînd re
centa sa călătorie in țara noas
tră, prilej cu care a fost pri
mit de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

PROGRAM COSMIC. In următorii cinci ani, programul N.A.S.A. pri
vind utilizarea navetelor spațiale cuprinde ceva mai mult de 90 de misiuni 
în Cosmos, in cursul cărora vor fi efectuate experimente diverse și se vor 
întreprinde acțiuni specifice, cum ar fi reparații la stațiile spațiale sau 
lansări de sateliți — relatează agenția Associated Press. Programul 
N.A.S.A. prevede 13 misiuni în 1985, 15 in 1986, 24 in 1987, 23 în 1988 și 
18 in primele nouă luni ale lui 1989. După „Discovery", care in acest an 
și in cursul anului viitor urmează să efectueze mai multe zboruri, va 
urma noua navetă spațială denumită „Atlantis", ce va fi lansată pentru prima oară in septembrie 1985.

d-sa a ținut să sublinieze im
portanța deosebită a orientă
rilor stabilite la nivelul conducăto
rilor de partid și de stat ai ceior 
două țări pentru întărirea și am
plificarea conlucrării. „Este o reali
tate — arăta J. Obodowski — că 
economiile țărilor noastre sînt com
plementare. Există multe domenii 
în care putem coopera cu succes ; 
vom ' putea realiza serii mari de 
produse, piese, subansambluri, de 
înaltă calitate, dar și cu o eficiență 
sporită. Aceasta presupune, așa 
cum am discutat la București, sta
bilirea unui cadru de amplă per
spectivă. In acest sens cred că vi
zita delegației de partid și de stat 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va impulsiona realizarea 
unor acorduri de durată in cît mai 
multe domenii de cooperare. Este 
adevărat, a continuat interlocutorul, 
că in ultimii ani s-au înregistrat 
creșteri foarte mari in schimburile 
polono-române și aceasta nu poate 
decît să ne bucure. Trebuie să fa
cem însă în așa fel ca ponderea 
produselor realizate prin cooperare 
să crească substanțial. In același 
timp, se impune dezvoltarea co
laborării științifice, pentru a solu
ționa prin eforturi comune o serie 
de probleme, pentru aplicarea mai 
rapidă a celor mal noi cuceriri ale 
științei și tehnologiei".

în pregătirea noii întîlniri la ni
vel înalt româno-polone, arăta 
interlocutorul, reprezentanții minis
terelor economice au convenit asu
pra unor programe de cooperare de 
lungă durată in domenii de mare 
intergs pentru ambele țări. „Polo
nia, a subliniat J. Obodowski, va 
acționa pentru dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării cu România. 
Congresul al IX-lea al P.M.U.P.,

plenarele partidului din ultimul 
timp, ca și programele elaborate de 
guvern au cristalizat ca orientare 
strategică întărirea legăturilor cu 
toate țările socialiste, iar România 
ocupă în acest cadru un loc bine 
definit. De ani de zile sintem buni 
prieteni, ne leagă comunitatea de 
orinduire, țelurile comune ale so
cialismului. Iar asemenea legături 
sini pentru noi un reflex natural".

Numeroase alte mărturii ale. sa
tisfacției și interesului deosebit cu 
care este așteptată vizita delegației 
de partid și de stat condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu am în
registrat în aceste zile pretutindeni 
în Polonia. Această nouă intilnire 
la nivel înalt româno-polonă este 
privită de factorii de conducere 
din țara prietenă, de oamenii mun
cii polonezi ca un mare eveniment 
politic in relațiile dintre cele două 
țări. „Sintem foarte interesați in 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice cu România, in 
stringerea legăturilor și intensifi
carea schimburilor intre partidele, 
guvernele, organizațiile obștești, 
intre reprezentanții vieții științifice 
și culturale din țările noastre — 
sublinia, la rîndul său, J. WIEJACZ, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe. Putem aprecia 
cu toată convingerea că apropiate
le convorbiri la nivel înalt de la 
Varșovia vor da un nou impuls dez
voltării relațiilor polono-române. In 
același timp, pornind de la pozițiile 
noastre comune in sprijinul dezar
mării și păcii, al înțelegerii și des
tinderii, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Polonia se va înscrie 
ca un important eveniment interna
țional".

Dumitru ȚINU 
Varșovia

O dovadă a influenței și forței miș
cării pentru pace — astfel este apre
ciată în mod unanim decizia guver
nului olandez — adoptată la sfîrșitul 
săptămînii trecute și notificată într-o 
scrisoare adresată parlamentului — 
de a amina amplasarea celor 48 ra
chete americane de croazieră cu rază 
medie de acțiune pină in decembrie 
1988. O decizie finală în acest sens 
va fi luată abia după 1 noiem
brie 1985, în acest interval guvernul 
olandez rezervindu-și dreptul de a 
anula in întregime staționarea aces
tora, în cazul in care negocierile 
eurostrategice americano-sovietice se 
vor desfășura de o manieră pozitivă.

Este știut faptul că amplasarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
reprezintă una din problemele celtl 
mai stringente ale actualității inter
naționale, care polarizează interesul 
deosebit al tuturor popoarelor euro
pene, al întregii lumi. Se confruntă 
practic două tendințe opuse : decizia 
de instalare, care odată pusă în apli
care duce la antrenarea Europei în
tr-o nouă și extrem de periculoasă 
escaladare a cursei înarmărilor — cu 
urmări din cele mai grave pentru 
destinele omenirii — și ampla miș
care pentru pace și dezarmare, care, 
într-o mare diversitate de forme, ac
ționează pentru eliminarea spectru
lui nuclear, pentru salvgardarea pă
cii și apărarea vieții.

Pornind tocmai de la analiza rea
listă a gravelor consecințe ale insta
lării noilor arme. România, președin
tele Nicolae Ceaușescu au subliniat 
in repetate rînduri necesitatea re
nunțării la aceste planuri, a trecerii 
la măsuri pentru eliminarea tuturor 
armelor nucleare de pe continentul 
nostru, din întreaga lume. în acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arătînd că guvernele care acceptă 
aceste proiecte iși asumă o grea răs
pundere în fața propriilor popoare, a 
istoriei, releva că în prezent, chiar 
cind s-a trecut la desfășurarea lor, 
mișcarea pentru pace nu și-a spus 
ultimul cuvînt, popoarele, acționînd 
unite, pot determina înlăturarea pri
mejdiei nucleare. într-adevăr, in 
ultimul timp. în numeroase țări ale 
Europei occidentale a avut loc o con
tinuă extindere și intensificare a 
mișcării pentru pace, deosebit de 
semnificativă fiind în acest sens si
tuația din Olanda.

De pildă, in cadrul „Săptăminil de 
acțiune pentru pace", desfășurată în 
prima jumătate a lunii mai, in cursul 
căreia au avut loc 4 600 manifestații, 
demonstrații și mitinguri in 361 de 
orașe și localități din toate provin
ciile țării, au luat parte peste 400 000 
de persoane — tineri și vîrstnici, 
bărbați , și femei. în impresionante 
marșuri și adunări populare, partici- 
panții au scandat: „KRUISERAKET- 
TEN — NEE !, „Nu — rachetelor 
«Cruise»!", cerind guvernului de a 
se opune deciziei! N.A.T.O., de a 
face dovada răspunderii ce-i re
vine și de a nu permite an
gajarea țării p>e un drum periculos. 
Intr-un interviu acordat' agenției de 
presă PROGRESS din R.F. Germa
nia, Joop den Uyl, fost prim-minis- 
tru, arăta că intensificarea luptei 
populației olandeze trebuie să deter
mine o hotărire rațională, subliniind 
că „orice guvern s-ar afla la putere 
în țară, el nu poate ignora dorința 
de pace a olandezilor". Iar A.F.P. 
scria : „primul ministru nu putea să 
nu ia in considerare opinia majori
tății olandezilor — peste 63 la sută 
potrivit ultimelor sondaje — care 
este ostilă desfășurării rachetelor".

în actualul context al raporturilor 
internaționale, poziția realistă a gu
vernului de la Haga este cu atit mai 
■revelatoare și capătă o importantă 
deosebită cu cît ea a fost adoptată 
în pofida unor persistente și puter
nice presiuni din exterior. Este vor
ba de un șir de critici, unele chiar 
ascuțite, deschise exercitate de către 
unele cercuri ale N.A.T.O. A atras„ 
astfel atenția faptul că șeful De
partamentului pentru apărare al 
S.U.A., Caspar Weinberger, a efec
tuat recent o scurtă vizită în Olanda 
cu intenția clar exprimată de a „ri
sipi" rezervele cercurilor oficiale din 
această țară față de staționarea ra
chetelor. Agenția FRANCE PRESSE 
nota în legătură cu aceasta că „Sta
tele Unite și partenerii din N.A.T.O. 
fac presiuni tot mai puternice asupra 
Olandei pentru a o determina să 
accepte planul N.A.T.O. de staționare 
a rachetelor". La rîndul său, secreta
rul general al N.A.T.O.. Joseph Luns, 
abordînd o serie de aspecte privind 
neînțelegerile din cadrul Alianței 
nord-atlantice în legătură cu modul 
în cane țările membre au acționat 
pentru punerea în aplicare a decizii
lor privind eurorachetele, critica lip,- 
sa de hotărire a guvernului olandez.

în privința declarațiilor lui Luns, 
autoritățile de la Haga au respins 
afirmațiile sale, pe care le-au apre
ciat ca un amestec în treburile inter
ne. Dealtfel, într-un comunicat ofi
cial, reluat de A.F.P., se arată că 
„Guvernul olandez regretă profund 
declarațiile negative ale secretarului 
general al N.A.T.O., pe care le\ consi
deră ca pe un gest nedelicat". „Este 
vorba — se continuă in document — 
de o situație fără precedent, care a 
șocat cabinetul, deoarece pentru pri
ma dată in istoria N.A.T.O. un secre
tar general al Alianței nord-atlan
tice a atacat în mod deschis și public 
un membru al organizației".

Fără îndoială, devenite publice, 
criticile din afară la adresa Olandei 
au contribuit și mai mult la mobili
zarea unui număr crescind de cetă
țeni la mișcarea antinucleară, luin- 
du-se totodată poziție împotriva a- 
mestecului străin într-o problemă 
care este în definitiv numai și numai 
de competența instanțelor naționale 
olandeze.

Imediat după aflarea hotărîrii olan
deze, in cercurile N.A.T.O. de Ia 
Bruxelles, cît și la Washington s-a 
exprimat „decepția și nemulțumirea" 
(A.F.P.) pentru amînarea instalării 
rachetelor. Se aprecia că acțiunea 
Olandei atestă cuvîntul tot mai greu 
pe care îl au de spus mișcările paci
fiste. între alte consecințe ale deci" 
ziei adoptate la Haga, agenția citată 
sublinia „posibilitatea redeschiderii 
dezbaterilor publice in celelalte țări 
ale N.A.T.O. unde urmează a stațio
na rachetele cu rază medie, precum 
și accentuarea rezervelor manifesta
te deja de alte state membre ale a- 
lianței atlantice".

Viața arată că în fața amenințării 
războiului nuclear, a proliferării 
înarmărilor atomice, voința popoare
lor de pace este tot mai puternică și 
are un răsunet tot mai profund in 
rindul oamenilor politici. înscriin- 
du-se unui asemenea curs, decizia 
Olandei de a amina desfășurarea ra
chetelor pe teritoriul său constituie 
o expreșie clară a voinței de pace a 
poporului olandez, a forței și in
fluenței mișcării antinucleare.

Ioan TIMOFTE
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