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NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ
Solemnitatea semnării documentelor oficiale TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU 

întâmpinați cu sentimente de profundă stimă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, au semnat. 

vineri dimineața. în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Declara
ția comună româno-polonă și Pro
gramul de lungă durată al dezvol
tării colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Polonă.

La ceremonie au Suat parte tova
rășa Elena Ceaușescu. precum și to
varășii Constantin Dăscălescu. Ion 
Stoian. Ștefan Andrei. Gheorghe 
Petrescu. Constantin Mitea.

Au participat tovarășii Henryk 
Jablonski, Roman Malinowski, Ed
ward Kowalczyk, Zbigniew Messner, 
Stefan Olszowski, Jan Glowczyk, 

Manfred Gorywoda și Janusz Obo- 
dowski.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Varșovia și ambasado
rul Poloniei la București.

După semnarea documentelor, ‘to
varășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski s-ău felicitat cu căldură, 
s-au .îmbrățișat prietenește.

încheierea convorbirilor oficiale

și prețuire la întoarcerea în patrie

Vineri s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Vineri s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie pe care delegația de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre

Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

Plecarea din. Varșovia

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a întreprins-o in Republica 
Populară Polonă, la invitația tova
rășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

La convorbiri au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, precum și to-

(Continuare în pag. a IlI-a) 

varășii Constantin Dăscălescu, Ion 
Stoian, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Petrescu. Constantin Mitea. Ion 
Cosma.

Au luat parte tovarășii Henryk 
Jablonski, ■. Roman Malinowski, 
Edward Kowalczyk, Zbigniew 
Messner. Stefan Olszowski, Jan 
Glowczyk, Manfred Gorywoda, 
Janusz Obodowski. Bohuslaw 
Stachura.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au evidențiat 
caracterul fructuos al vizitei, subli
niind că. prin rezultatele sale, prin 
înțelegerile și concluziile comune la 
care s-a ajuns, această vizită des
chide noi perspective relațiilor și 
conlucrării prietenești dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Relevind că rezultatele vizitei îșl 
găsesc expresie semnificativă in 
documente de ceg mai mare impor
tanță — Qeclarația comună româno- 
polonă și Programul de lungă dura
tă al dezvoltării colaborării econo
mice și tehnico-științifice — cei doi
(Continuare în pag. a IlI-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-POLONĂ
O delegație de partid și de stat a Republicii 

Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, la invitația to
varășului Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniș
tri, și a conducerii superioare de stat a Repu
blicii Populare Polone, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară Polonă, în pe
rioada 6—8 iunie 1984.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și persoanele 
oficiale care l-au insoțit au vizitat uzinele „M. 
Kasprzak" și obiective social-culturale din Var
șovia și au avut intilniri cu activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești, cu oameni 
ai muncii, luind cunoștință de realizări ale po
porului polonez in construcția socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a depus o coroană 
de flori Ia Monumentul soldatului necunoscut.

In timpul vizitei au avut loc convorbiri între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a inmînat pri

mului secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare 
Polone, tovarășul Wojciech Jaruzelski, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, conferit cu ocazia celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere, pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă, la întă
rirea prieteniei dintre popoarele român și polon, 
la promovarea cauzei generale a socialismului. 
Păcii și colaborării internaționale.

La convorbirile oficiale desfășurate sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășului Wojciech Jaruzelski, într-o atmosferă 
de sinceră prietenie, încredere și înțelegere re
ciprocă, au participat :

Din partea română : tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, președintele 
Părții române în Comisia interguvernamentală 
româno-polonă de colaborare economică și teh-

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, și a 
conducerii superioare de stat a Re
publicii Populare Polone.

Delegația de partid și de stat con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit, vineri 
după-amiază, în Capitală din vizita 
oficială de prietenie efectuată in 
Republica Populară Polonă, la invi
tația tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a conducerii superioare 
de stat a Republicii Populare Po
lone.

Din delegație au făcut parte to
varășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, precum și tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., ■ Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România 

Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secre
tarului general al partidului și pre
ședintelui Republicii, Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Marin 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Radu, loan Totu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu, Nicu 
Ceaușescu, de loan Avram, vice
prim-ministru al guvernului.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi

nico-științifică, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general 
al Partidului Comunist Român, al președintelui 
Republicii Socialiste România, Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Republica Populară
Polonă.

Din partea polonă : Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, Roman Malinowski, președintele 
Comitetului Central al Partidului Țărănesc Unit, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ed
ward Kowalczyk, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Democrat, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Zbigniew Messner, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Olszowski, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe, Jan 
Glowczyk, membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Manfred Gorywoda, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Janusz 
Obodowski, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții polone in Comisia in
terguvernamentală polono-română de colaborare 
economică și tehnico-științifică, Bohuslaw Sta
chura, ambasadorul Republicii Populare Polone 
în Republica Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Wojciech Jaruzelski s-au informat despre acti
vitatea celor două partide și state în edificarea 
societății socialiste in țările lor, au examinat
(Continuare în pag. a IlI-a)

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești. j

Erau de față Jeremi Czulinski. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone în țara noastră, membri 
ai ambasadei.

Numeroși locuitori ai Capitalei, 
aflați la aeroport,' au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 1 
Elena Ceaușescu o caldă și entuzias- I 
tă primire. Bucureștenii prezenți î 
și-au manifestat satisfacția față de 
rezultatele deosebite ale acestei vi- : 
zite care va contribui la dezvoltarea .. 
și mai puternică a prieteniei și co
laborării dintre partidele, țările șL 
popoarele noastre, la cauza socialis
mului și păcii în lume.

Pionieri români și polonezi au ofe
rit buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu deosebită căldură manifestărilor 
de stimă și prețuire cu care au fost 
în tîmpinați.

J
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Pentru realizarea de producții agricole record în 1984

CULTURILE PRĂȘITOARE-întreținute exemplar!
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EFECTUĂRII PRIMEI PRAȘILE MANUALE LA CULTURASTADIUL
PORUMBULUI in cooperativele agricole, in procente, pe județe, in seara 
zilei de 7 iunie (pe 'baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

BISTRIȚA-
NĂSĂUD

SIBIU BRASOV

Cuvintul de ordine: calitatea! Ritmul lucrărilor trebuie grăbit

I
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Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă în 
seara zilei de 7 iunie», in cooperativele agricole prima prașilă ma
nuală la porumb s-a efectuat pe 1 544 861 hectare, ceea ce reprezintă 
84 la sută din suprafața cultivată. Se cuvine evidențiat că în 15 județe 
Si în sectorul agricol ilfov această lucrare a fost încheiată. Demn de 
remarcat este faptul că în județele Olt și Timiș s-a efectuat sau este 
pe terminate și cea. de-a doua prașilă manuală la porumb.

Așa cum reiese Jnsă din datele înscrise pe harta de mai sus, între 
diferite județe vecine, situate în aceeași zonă agricolă, există mari 
decalaje in ce pri\*ește stadiul executării primei prașile manuale Ia 
porumb în cooperativele agricole. Este o situație care face absolut ne
cesar ca. în toate județele unde prima prașilă manuală la porumb este 
intirziată, să se acționeze energic pentru mobilizarea Ia efectuarea 
acestei lucrări a tuturor cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor.

î

*
(
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Pînă în seara zilei de 7 iunie. în 
cooperativele agricole din județul 
Sălaj, prima prașilă manuală la po
rumb s-a efectuat pe 64 la sută din 
suprafață. La cartofi, această lucrare 
s-a încheiat, iar la sfecla de zahăr se 
află în plină desfășurare cea de-a 
doua prașilă manuală. Locuitorii sa
telor au înțeles că. în actualele con
diții determinate de ploi, prașila 
manuală este cea care hotărăște vii
toarea recoltă. De aceea, sînt pre- 
zenți zilnic în cîmp aproape 20 000 
de oameni.

Pentru a se face față volumului 
foarte mare de lucrări, preocuparea 
organizațiilor de partid, a consilii
lor populare și conducerilor de uni
tăți este concentrată îndeosebi spre 
o cit mai largă participare a locui
torilor de Ia sate la prășit. Edifica
tor în acest sens este modul în care 
se acționează în unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Zimbor. 
în ziua de 4 iunie, bunăoară, peste 
600 de cetățeni din comuna Almașu 
prășeau porumbul, sfecla de zahăr 
și cartofii. „întrucît tractoarele nu 
au putut intra cîteva zile în cîmp 
la întreținerea culturilor, pentru că 
terenul era moale, comandamentul 
comunal pentru agricultură a mobi
lizat la prășit forțe suplimentare, 
practic pe toti locuitorii satelor apți 
de muncă" — ne spune tovarășul 
Vasile Mitrea, primarul comunei Al
mașu.

în cooperativele agricole din Cu- 
zăplac, Sfăraș, Mesteacăn, Zimbor și 
Fildu, se lucra la prășit pe ultimele 
suprafețe cultivate cu cartofi. Nume

roase forțe erau concentrate la pră- 
șitul pprumbului. „Este lucrarea 
prioritară din această săptămînă — 
ne spune tovarășul Babih Decebal, 
inginerul-șeî al consiliului agroin
dustrial Zimbor. întrucît din cele 
3 427 hectare cu porumb am putut 
prăși mecanic doar cîteva sute de 
hectare, singura soluție era să in
tensificăm prașila manuală, ceea ce 
am și făcut. La cartofi și sfeclă de 
zahăr pînă in prezent s-a lucțat nu
mai manual la prășit".

Peste tot se remarcă o mare grijă 
și răspundere pentru calitatea lu
crărilor. împreună cu specialiști de 
la consiliul agroindustrial, am veri
ficat densitatea plantelor de porumb 
prin cîteva sondaje efectuate pe 
două parcele situate în locuri dife
rite. Rezultatul : în ambele sole 
erau. In medie. 70 000 plante la hec
tar.

Din analiza întreprinsă de coman
damentul pentru agricultură rezultă 
Insă că. în numeroase localități din 
județ, există mari posibilități de 
creștere a vitezei de lucru la între
ținerea culturilor. întrucît volumul 
lucrărilor care mai este de executat 
e foarte mare, este necesar ca or
ganizațiile comunale de partid, con
siliile populare să acționeze în con
tinuare pentru a mobiliza zi de zi, la 
cîmp. cit mai multi oameni, astfel 
ca prașilele să fie executate în pe
rioadele optime și de cea mai bună 
calitate.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

Vremea călduroasă din ultimele 
zile i-a îndemnat pe lucrătorii ogoa
relor din județul Bihor să iasă in 
cîmp, la întreținerea culturilor pră- 
șitoare. Rezultatele din multe uni
tăți sînt pe măsura participării 
masive a -oamenilor la aceste lu
crări. Pînă joi seara. în cooperati
vele agricole prima prașilă manuală 
Ia porumb a fost executată pe 99 la 
sută din suprafața cultivată, iar a 
doua — in proporție de 27 la sută. 
S-a încheiat cea de-a doua prașilă 
mecanică și manuală la sfecla de 
zahăr, iar la' floarea-soarelui această 
lucrare a fost executată pe 92 la sută 
din suprafețe.

Am străbătut o bună parte din 
CîmDia Cricurilor si am putut con
stata că în cele mai multe unități 
agricole se acordă o grijă deosebită 
pentru executarea la timp și de ca
litate a lucrărilor. La C.A.P. Salonta. 
lanurile sînt curate, fără buruieni. 
Aici, cea de-a doua prașilă la po
rumb a fost aplicată pe aproape 70 
la sută din suprafață. „La noi. în
treaga activitate la întreținerea cul
turilor a fost organizată în acord 
global — ne spune Teodor Isăilă. in- 
ginerul-șef al unității. Practic, la 
efectuarea acestor lucrări participă 
absolut toți cooperatorii, indiferent 
de sectorul în care muncesc : con
strucții, activități industriale, zoo
tehnie". Și la C.A.P. Mădăras. cîmpul 
este împinzit de cooperatori. „Vrem 
să obținem cîte un vagon de porumb 
la hectar — afirmă inginerul Teodor 
Maghiar, președintele cooperativei. 
De aceea, acordăm cea mai mare 
atenție executării lucrărilor de între
ținere".

Nu peste tot se urmărește ca lu
crările de întreținere a culturilor să 
fie făcute la timp și de bună cali

tate. La C.A.P. Homorog. după va
lul de ploi mai rămăseseră nepră
șite a doua oară mecanic circa 4—5 
hectare cu sfeclă. Cultura era însă 
prea dezvoltată pentru a se mai 
efectua o asemenea prașilă. cultiva
torul smulgind multe plante. Mai 
nimerit ar fi fost să fie prășite doar 
manual. Cert este că golurile făcute 
acum se vor regăsi în toamnă în ni
velul mai scăzut al recoltei la hec
tar. De cum intrăm în hotarul C.A.P. 
Tulea, sesizăm că unele tarlale aș
teptau încă mina gospodarilor, mul
te parcele fiind sufocate de buru
ieni. Și asta în timp ce prin sat zeci 
de localnici se plimbau sau stăteau 
la taifas in fața porților. Am căutat 
un răspuns la primărie. Aici surpri
ză ! Cei care trebuiau să fie sufle
tul obștii — primarul, secretarul 
adjunct și secretarul consiliului 
popular — erau la o onomastică. N-or 
fi înțelegind oare nici ei că a lăsa 
buruienile să consume acum din 
hrana plantelor înseamnă. în fond, 
a admite să fie diminuată recolta ? 
Și numai cu o seară înainte, orga
nizatorul de partid al consiliului 
agroindustrial Mădăras transmisese 
programul de efectuare a prașilelor. 
Este vremea, socotim noi. ca și aici 
să fie luate măsuri pentru a se in
troduce ordine și disciplină în exe
cutarea lucrărilor.

Rezultă limpede că experiența 
unităților fruntașe reprezintă cea 
mai bună dovadă că ritmul lucrări
lor poate fi și trebuie pretutindeni 
sporit. Și mai cu seamă în consiliile 
agroindustriale Ceica, Aștileu. Bale 
și Sudrigiu. unde prașila a doua la 
porumb abia a început.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Prășitul mecanic al porumbului pe 
terenurile C.A.P. „16 Februarie", ju

dețul Dolj
Foto : Eugen Dichiseanu

FURAJELE - urgent strînse și depozitate! Corigenți la proba practica

Pe primul plan - transportul
frunzelor, este absolut necesar ca 
fînul obținut să fie transportat cît 
mai repede la locul de depozitare. La 
cooperativa agricolă Ciobanu. lucer
na a fost cosită la timp, dar ce folos 
dacă transportul finului a întirziat, 
iar cel surprins de ploi se degra
dează ? . • _

- ■ "este necesară urgentarea transportu
lui din cîmp, acțiune cu atît mai im
portantă cu cît fiecare zi cîștigată la 
eliberarea terenului contribuie la 
creșterea plantelor pentru a doua 
coasă. In acest scop, la cooperativa 
agricolă Cobadin se folosesc diferite 
mijloace pentru mărirea capacității 
de transport. La toate cele șase re
morci s-au pus bare metalice pentru 
susținerea obloanelor cu ajutorul că
rora lățimea utilă se mărește cu 
1.20 m. In acest fel. la fiecare 
cursă, cu fiecare remorcă, se
transportă In plus o tonă de
fin. La strîngerea finului rămas în 
urma balotierelor lucrează și 30 de 
elevi ai liceului agroindustrial din 
localitate, in cadrul practicii produc
tive. Inginerul Cornel Zamfir, șeful 
fermei zootehnice, aprecia că în 
urma utilajelor mecanice s-ar aduna 
mai multe tone de fin prin utiliza
rea greblelor trase de cai. Sint unel
te simple, extrem de utile, care, con
comitent cu strîngerea finului, asi
gură și o afinare ușoară a solului la 
suprafață, ceea ce stimulează regene
rarea plantelor. Cooperatorii care se 
străduiau să repare o astfel de gre
blă apreciau că e o greșeală că 
această unealtă nu se mai produce.

•o- utilizarea mijloacelor me-
.a întreaga capacitate este de 

4 să asigure scurtarea timpului 
.ecoltare a furajelor. Dar. pentru 

se evita pierderile prin scuturarea

în județul Constanța, recoltarea 
culturilor furajere perene vechi — 
prima coasă — s-a fădut pe 93 la sută 
din suprafață în întreprinderile agri
cole de stat și pe 92 la sută în coope
rativele agricole.

’ Pentru prevenirea pierderilor, a 
degradării finului pe timp ploios. Esențial este să fie bine valorifi- 

cate toate posibilitățile pentru a se jn
asigura furaje în unitățile care în 
iarnă au avut dificultăți in asigura
rea hranei animalelor. Din păcate.

unii învață greu din experiența ve
cinilor și nu trag învățăminte nici 
din propriile neajunsuri, ajungînd 

■ să cumpere sau să împrumute furaje 
de la alte unități. Din acest punct de 
vedere, este contrastantă situația din 
două cooperative agricole vecine — 
Viroaga și Darabani. în prima uni
tate vacile dau 6—7 litri lapte pe zi, 
iar în depozite se află acum 250 tone 
de fîn. în schimb, în cea de-a doua, 
producția de lapte e mică, iar in

' :e s-au. strins numai "44 tone de fin.. 
_ loc să folosească propriile posibi
lități, consiliul de conducere a „îm
prumutat" de la vecini masă verde 
de pe 10 hectare. Cit privește măsu

rile privind extinderea lucernierelor 
se constată aceleași deosebiri între 
cele două cooperative. La Viroaga 
s-au lăsat pentru sămînță 30 hectare 
de lucernă, iar la Darabani — nici 
,un hectar, conducerea unității aștep- 
tind, ca și pînă acum, să primească 
sămînță produsă de alții.

Faptul că pe ansamblul județului

există încă mult fîn în cîmp. iar în 
finare multe locuri goale eviden
țiază necesitatea organizării unor 
acțiuni stăruitoare pentru a trans
porta și pune grabnic la adăpost în
treaga cantitate de nutrețuri rezul
tată din prima coasă.

C. BORDEIANU

în urma cosașilor...
Concomitent cu celelalte lucrări 

agricole de sezon, în județul Bacău 
forțe importante sînt mobilizate la

O lucrare la ordinea zilei : stringerea și depozitarea în bune condiții a finului de lucernă. Aspect de muncă 
surprins pe terenurile C.A.P. Sărățenl, județul Ialomița Foto : A. Papadiuc

recoltarea furajelor și depozitarea 
finului. întrucît timpul frumos al
ternează cu ploi, organele județene 
de specialitate au luat măsuri pen
tru ca în cîteva zile să se încheie 
peste tot recoltarea culturilor fura
jere, iar strînsul finului să se facă 
în condiții optime. Cum se acționea
ză practic în acest scop ?

în unitățile de stat și cooperatiste 
din consiliile agroindustriale Hele- 
giu, Sascut, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Izvoru Berheciului, unde co
situl a fost temeinic organizat, lu
cerna. trifoiul, ierburile perene au 
fost recoltate și depozitate în pro
porție de peste 90 la sută. La I.A.S. 
Traian, bunăoară, unitate care are 
peste 4 500 de taurine și 25 000 oi, 
pînă în ziua raidului nostru lucerna 
a fost strînsă de pe 400 hectare. In 
fermele de la Dăminești, Oprișești 
și Vultureni, unde se află în cultură 
600 hectare cu lucernă și plante gra- 
minee, lucrează din zori și pînă sea
ra formații de cositori mecanice. 
Peste 100 de oameni întorc finul, îl 
usucă pe prepeleci și apoi îl încarcă 
în căruțe, transportindu-1 in finare, 
„De la prima coasă realizam o pro
ducție bună — circa patru tone de 
fîn la hectar — 
Corneliu Brudiu, 
Prin lucrările de 
la coasa a doua

în același timp cu 
executarea lucrărilor 
de întreținere a cultu
rilor și recoltarea fu
rajelor, mecanizatorii 
din județul Vîlcea 
pregătesc utilajele a- 
gricole care vor fi fo
losite în apropiata 
campanie de stringere 
a cerealelor păioase. 
„Cu reparațiile stăm 
bine" — raporta Ia di
recția agricolă jude
țeană inginerul Uie 
Pasăre. directorul 
S.M.A. Lădești. Toate 
utilajele sînt gata să 
intre în lanuri". Nu
mai că la verificarea 
făcută cu cîteva zile

în urmă la presele de 
balotat a reieșit că 
există diferență între 
vorbe și fapte. Aces-

Un semnal 
din județul 

Vîlcea

tea au fost încercate 
la strîngerea finului 
în cooperativa agrico
lă Lădești. După pri
mele brazde, presele 
s-au încăpățînat să 
mai formeze și să lege 
baloții. ceea ce dove

dea că repararea lor 
s-a fâcut de mîntuia- 
lă. Și mai grav este 
faptul că tocmai ate
lierul stațiunii pentru 
mecanizarea agricul
turii Lădești a fost 
profilat pe repararea 
preselor de balotat din 
întregul județ. Prin 
urmare, cel puțin in 
cazul amintit, meca
nicii și specialiștii de 
aici poartă răspunde
rea pentru calitatea 
necorespunzătoare a 
reparațiilor.

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scinteii"

aprecia inginerul 
directorul unității, 
îngrijire efectuate, 
producția de masă

verde la hectar va crește In toate 
fermele".

Și la cooperativa agricolă Săuceștl 
din consiliul agroindustrial Filipești, 
pe lingă mijloacele mecanice, la re
coltare lucrează zilnic cîte 60—70 
cosași Inginerul Viorel Savin, pre
ședintele unității, ne spune că, pină 
la sfîrșit.ul acestei săptămîni, finul 
de pe cele 130 hectare cu graminee 
și leguminoase perene va fi strins 
și depozitat.

Nu peste tot însă strîngerea și 
depozitarea furajelor sînt privite cu 
răspunderea cuvenită. în unitățile 
cooperatiste din consiliul agroindus
trial Izvoru Berheciului s-a încheiat, 
practic, recoltarea trifoiului și lucer
ne! de pe cele aproape 300 hectare. 
Dar, cu excepția cooperativei agri
cole din Oncești, celelalte au fîna- 
rele aproape goale. Și aceasta pen
tru că nici la Colonești, nici la Fili- 
peni și Izvoru Berheciului, conduce
rile unităților nu se grăbesc să strin- 
gă și să transporte finul de pe cimp. 
La Filipeni, bunăoară, o bună parte 
din finul de pe cele 130 hectare se

afla în brazde. întrucît a trecut mul
tă vreme de la cosit, el a fost aco
perit de lucerna și trifoiul care au 
crescut din nou. „A plouat mai tot 
timpul și cooperatorii nu au avut 
vreme să adune fînul — caută să-i 
scuze tovarășul Vasile Țarălungă, 
președintele consiliului agroindustri
al. Dar, în aceleași condiții, vecinii 
lor din Oncești au strins tot finul 
de pe cele 100 hectare. Și a plouat 
și într-o zonă și în alta. Cantități 
mari de fin neadunate , și depre
ciate sint și in unele unități agricole 
din consiliile agroindustrială Podu 
Turcului. Hemeiuși și Parincea. Din 
neajunsurile care s-au făcut simțite 
în unele unități, care au rămas iarna 
trecută fără furaje, ar trebui să se. 
tragă maximum de învățăminte. Și 
nu numai în unitățile respective. Ca 
atare, se impun măsuri urgente pen
tru ca toate cantitățile de fîn să fie 
recoltate, strinse și depozitate în 
bune condiții.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"

. ia- «T1 EXPERIENȚA BUNĂ SĂ FIE FOLOSITĂ 
a „mie ■« « tu» , u țoate FRONTURILE DE LUCRU!

De mai bine de trei ani, în zona 
Mehedințiului, pe un vast perimetru, 
se desfășoară ample lucrări de pros
pectare și investiții, în vederea pu
nerii în valoare a noi și importante 
rezerve de cărbune. Cu fiecare lună, 
activitatea de producție se amplifică, 
ritmurile de extracție cresc. S-a pre
văzut ca acest bazin carbonifer al ță
rii să ajungă, Ia finele actualului 
cincinal, la o producție anuală <le 
6 milioane tone. Sint sarcini mobili
zatoare, a căror materializare va 
duce la sporirea potențialului ener
getic al patriei.

De această dată ne-am propus să 
analizăm, la fața locului, cu ce re
zultate se soldează, zi de zi, activi
tatea de producție. Ne vom opri, tot
odată, la cîteva din principalele pro
bleme cu care se confruntă colecti
vul și de a căror soluționare rapidă 
depinde, in mod hotărîtor, realizarea 
prevederilor de plan pe acest an și 
in perspectivă.

La finele primelor 5 luni, între
prinderea minieră Mehedinți a înre
gistrat o restanță de 93 500 tone căr
bune. în luna mai, colectivul de la 
mina Zegujani a reușit să-și depă
șească sarcinile de producție. în 
schimb, mari rămineri în urmă se lo
calizează, în continuare, la minele 
Husnicioara I și Husnicioara II. Care 
sint cauzele ?

Organizare superioară — 
producții sporite ! mina Ze’ 
gujani s-a format un colectiv des
toinic. care știe să se mobilizeze, să 
găsească soluții la o serie de proble
me cu care se confruntă, așa cum 

s-au petrecut lucrurile în cazul pu
nerii în funcțiune a noului abataj.

— Acum — ne spune Dumitru Că
priorii, șeful minei — noul abataj 
produce din plin. Ne-am organizat 
mai bine munca și în luna mai am 
depășit sarcinile de plan cu 1040 
tone. întărind disciplina, sporind ran
damentul pe fiecare om și mașină, la 
lucrările de înaintare am ajuns Ia 
5,94 și chiar la 6 metri pe zi ; de ase

Azi, relatări de la întreprinderea minieră Mehedinți

menea, la abataje am înregistrat o 
viteză de 2,40 metri pe zi și avem 
toate condițiile să atingem, in timp 
scurt, 2,70 metri pe zi. Randamentul 
pe abataj a crescut de la 430 tone pe 
zi, în primelă luni ale anului, la 620 
tone pe zi în prezent și, în curind, 
prin măsurile pe care le-am luat, 
vom ajunge la 800 tone și chiar mai 
mult. In cel puțin două luni noi vom 
recupera integral restanța de 14 000 
tone, acumulată la începutul anului.

Sint aici, la mina Zegujani, brigăzi 
de mineri, cum sint cele conduse de 
Sabin Căprioru și Constantin Stan, 
care reușesc să depășească sarcina 
zilnică de producție cu 4—6 la sută. 
Reținem că prin întărirea ordinii și 
disciplinei, la toate locurile de mun
că, numărul absențelor nemotivate 
s-a diminuat considerabil, ceea ce se 
reflectă pozitiv in creșterea ritmici
tății producției. Este, desigur, o ex

periență, care poate fi preluată și ge
neralizată cît mai repede și în cele
lalte mine și abataje.

Noile capacități de pro
ducție trebuie puse cît mai 
repede în funcțiune. Una din 
cauzele care au influențat nereali- 
zarea planului este intirzierea lucră
rilor de deschidere a noi abataje.

E drept, în acest bazin minier se lu
crează în condiții deosebite, dată 
fiind structura terenului — infiltrări 
de apă pe mari porțiuni, „pungi" de 
nisip — ceea ce impune soluții teh
nice originale, aplicate pentru prima 
dată la acest gen de lucrări din țara 
noastră. Așadar, sint necesare acțiuni 
energice și tetneinic organizate pen
tru ca noile capacități de producție 
să intre în funcțiune la termenele 
planificate. Dar ia acest capitol exis
tă serioase rămineri în urmă atit la 
noile capacități de producție din sub
teran. cit și la cele din carierele de 
la suprafață.

Lucrările din subteran sînt reali
zate în regie de către întreprinderea 
beneficiară. Ce se întreprinde pentru 
recuperarea acestor restanțe ? Adre
săm întrebarea inginerului Gheorghe 
Dumitru, directorul întreprinderii 
miniere Mehedinți.

— Dat fiind faptul că întreprinde
rea noastră se află în plină dezvol
tare și desfășoară o activitate com
plexă — de investiții și de producție 
— primim un sprijin permanent din 
partea ministerului de resort și a co
mitetului județean de partid, pentru 
a intra cit mai repede în ritmul nor
mal. Finalizăm, punct cu punct, un 
cuprinzător program de măsuri. 
Aceste eforturi se reflectă în crește

rea substanțială, de la o zi Ia alta, 
a ritmului de extracție a cărbunelui. 
De curind, la minele Zegujani și 
Husnicioara I au intrat în producție 
încă două noi abataje. Pentru gră
birea lucrărilor la noile capacități 
s-a extins susținerea mecanizată a 
intersecțiilor in toate abatajele, rea- 
lizindu-se, numai pe această cale, o 
creștere cu aproape 9 la sută a pro
ductivității muncii. S-a trecut, tot
odată, la creșterea liniei de front la 
toate abatajele cu complexe mecani
zate. Sintem în curs de finalizare cu 
acțiunea de introducere in producție 
a două noi tipuri de complexe meca
nizate, ceea ce va duce aproape la 
dublarea ritmului de extracție pe 
complex. Dacă în luna aprilie se ex- 
trăgeau zilnic pină la 2 402 tone, am 
ajuns acum la un ritm de 3 420 tone, 
și acest ritm — prin acțiunile pe care 
le întreprindem — va crește conside

rabil In perioada următoare. Ne-am 
organizat mai bine activitatea — atît 
in ce privește asigurarea forței de 
muncă și aprovizionarea cu mate
rialele necesare, astfel incit să de
vansăm punerea in funcțiune a încă 
trei abataje. De la o producție de 
80 000 tone, cît a fost în luna mai — 
vom ajunge Ia aproape 150 000 tone 
în luna iunie, și cu posibilități de 
creștere în lunile următoare.

Livrarea utilajelor — Ia 
termenele stabilite! Din cele 
1,5 milioane tone cărbune — cît 
prevede planul întreprinderii pe 
acest an — 55 la sută se va ex
trage din cariere de la suprafa
ță. Trebuie să spunem că și la lu
crările de la cariere ritmul nu este 
cel stabilit. La cariera de la Husni
cioara — obiectiv de care depinde, în 
mare măsură și realizarea sarcinilor 
în anii următori — s-a acumulat o 
mare răminere in urmă. Și aceasta 
mai ales din cauza întîrzierilor în li
vrarea utilajelor. Unitățile furnizoa
re — „Unio" Satu Mare, „1 Mai" Plo
iești și întreprinderea de utilaj mi
nier Tîrgu Jiu — trebuiau să livre
ze, pînă la 30 iunie 1983. toate piesele 
și subansamblele pentru cele două 
excavatoare cu rotor, pentru mașina 
de haldat și linia magistrală de ste
ril. Dar abia la finele lunii mai a.c.
— deci cu o întîrziere de 11 luni — 
după cum ne preciza ing, Doru 
Bucur, din cadrul biroului investiții
— respectivele unități și-au onorat 
obligațiile contractuale. Cu preciza
rea : numai pentru primul excava

tor cu rotor. Pentru finalizarea lucră
rilor la acest complex utilaj mai sint 
necesare și acum 3 tone cabluri elec
trice. Și în prezent, „Unio" Satu Mare 
mai are o restanță de 882,5 tone .in
stalații pentru linia I magistrală de 
steril.

O mare parte din componentele ce
lui de-al doilea excavator cu rotor — 
termen de onorare a obligațiilor con
tractuale tot 30 iunie 1983 — incă 
n-au sosit pe șantier. Două unități 
— „1 Mai" Ploiești și „Unio" Satu 
Mare — totalizează și acum o restan
tă de 130 tone de diferite piese și 
subansamble. Rămineri in urmă sînt 
și în livrarea unor materiale de la 
linia II de front., de la magistrala de 
cărbune mina 2 •— incinta centrală, 
restante care se ridică la aproape 50 
de tone.

Se înțelege că in areste condiții 
montorii trebuie să facă eforturi deo
sebite pentru a recupera, pe cit po
sibil, din intirzierea cauzată de li
vrarea neritmică a pieselor și sub- 
ansamblelor. Minerii mehedințeni fac 
un apel tovărășesc către colectivele 
din unitățile furnizoare pentru a li
vra neîntîrziat toate piesele și sub- 
ansamblele, astfel' ca noile capacități 
de producție din acest bazin carbo
nifer să intre cît mai repede in func
țiune.

Cum sint folosite mijloa
cele tehnice ? Nerealizarea sar
cinilor de plan a fost influențată, în 
mare măsură, și de indicele scăzut 
înregistrat în folosirea capacităților 
de producție existente și, cu deose
bire. a instalațiilor de mare randa
ment. Două exemple : la complexele 
de abataj, în loc de 85 la sută — 
cît s-a planificat — s-a realizat un 
indice de 63,1 la sută, iar la combi
nele de înaintare s-a realizat un 
indice de numai 53,5 la sută, fată 
de 81 la sută prevăzut în plan. Cau
zele sînt bine cunoscute de către 
factorii de răspundere din întreprin
dere : repetate opriri tehnologice, 
gradul de calificare mai puțin cores
punzător al multora dintre cei care

exploatează aceste mașini, menține
rea unor formații de lucru incomple
te în abataje și fronturile de înain
tare. nerespectarea, in toate cazuri
le, a graficelor de revizii și reparații.

— Pentru a înlătura cit mai grab
nic aceste neajunsuri — ne spune 
directorul întreprinderii — acordăm 
o mare atenție ridicării nivelului de 
pregătire profesională al celor care 
lucrează cu aceste utilaje, prin cursuri 
care cuprind in prezent peste 380 de 
oameni. Tot pentru a spori randa
mentul muncii pe fiecare schimb și 
abataj, în prezent 85 de oameni ur
mează cursuri de policalificare. Am 
constituit, de asemenea, o echipă tip 
service, formată din oameni cu ex
periență, care de acum intervin ope
rativ și cu competență pentru înlă
turarea defecțiunilor care apar pe 
fluxul de producție.

tn încheierea investigațiilor noas
tre, tovarășul Iacob Duniitrașcu, se
cretarul comitetului de partid din 
întreprindere, a ținut să ne spună : 
„Ne preocupăm permanent de recru
tarea și pregătirea forței de muncă. 
Totodată, la toate locurile hotărîtoare 
de producție promovăm oameni cu 
experiență, care dovedesc autoritate, 
care știu și pot să întroneze ordinea 
și disciplina în muncă. Desfășurăm, 
în același timp, o diversificată activi
tate politico-educativă, de ridicare a 
gradului de conștiință și răspundere 
în muncă al celor care îmbrățișează 
pentru prima dată meseria de miner, 
spre a se integra cit mai repede in 
colectivul nostru. Sintem ferm hotă- 
riți ca, prin toate formele muncii po
litico-educative pe care le folosim 
să închegăm un colectiv puternic, cu 
conștiința răspunderii încredințate, 
astfel ca în cel mai scurt timp și în
treprinderea noastră — aflată in pli
nă dezvoltare — să intre pe făga
șul normal. E o sarcină pe care ne-am 
asumat-o noi, comuniștii, toți cei care 
muncim în acest nou bazin carboni
fer al tării. Și vom face totul pentru 
a o înfăptui".

Vlrgllia TATARU
corespondentul „Scinteii <n
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a delegației de partid și de stat
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ
------------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------—--------- --- -------------- -

In timpul convorbirilor oficiaie Moment da la ceremonia plecării de pe aeroportul din Varșovia

DECLARAȚIE COMUNA ROMANO-POLONA
(Urmare din pag. I)
stadiul și perspectivele colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă și au efectuat 
un schimb de păreri asupra problemelor- actuale 
ale vieții internaționale.

S" ’
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat des

pre mersul îndeplinirii hotăririlor celui dc-al 
XII-lea Congres și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, despre activitatea 
rodnică pe care o desfășoară poporul român sub 
conducerea partidului pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, pentru în- 
timpinarea cu noi succese a celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiiniperialistă, precum 
și despre pregătirile celpi de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, despre acti
vitatea internațională a partidului și statului.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a informat des
pre măsurile întreprinse în vederea realizării 
politicii partidului, elaborată la cel dc-al iX-lea 
Congres și reafirmată la Conferința Națională 
a Delcgaților P.M.U.P., pentru înnoire, luptă și 
reforme socialiste, despre progresele obținute in 
stabilizarea situației politico-sociale din Polo
nia, despre întărirea legăturilor partidului cu 
clasa muncitoare și despre edificarea, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a 
unui front larg al înțelegerii naționale. A sub
liniat rolul crescînd și importanța Mișcării Pa
triotice de Renaștere Națională ca platformă 
largă de conlucrare cetățenească spre binele ță
rii, consolidării și sporirii realizărilor celor patru 
decenii ale Poloniei socialiste. A informat des
pre activitatea partidului și statului pe arena 
internațională.

II
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Populare Polone, au constatat cu sa
tisfacție că raporturile de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Polo
nă se dezvoltă cu succes, în conformitate cu 
principiile și prevederile Tratatului de prietenie, 
colaborare si asistență mutuală din 1970, ale 
documentelor adoptate și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor la cel mai înalt nivel.

Ambele părți au remarcat cu satisfacție pro
gresul obținut în numeroase domenii ale rapor
turilor româno-polone după vizita delegației de 
paftid și de stat a Republicii Populare Polone 
in Republica Socialistă România, în iunie 1982, 
și și-au exprimat voința de a intensifica efortu
rile pentru aprofundarea și lărgirea in conti
nuare a acestor raporturi.

S-a relevat că întîlnirile la cel mai înalt nivel, 
colaborarea dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, bazată pe 
principiile marxism-leninismului, solidarității 
internaționale, egalității în drepturi și respectu
lui reciproc, constituie un factor hotărîtor in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele 
două state și popoare.

Cele două părți au apreciat pozitiv dezvol
tarea continuă a legăturilor dintre reprezentan
ții Comitetelor Centrale ale celor două partide, 
colaborarea dintre parlamente și guverne, din
tre organizații politice și obștești din cele 
două țări. Ambele părți au relevat însemnăta
tea acestei colaborări pentru schimbul reciproc 
de informații și de experiență în construcția 
socialistă, pentru întărirea conlucrării în pro
blemele de interes comun. Ele au convenit să 
stimuleze extinderea și aprofundarea în conti
nuare a colaborării dintre Frontul Democrației 
și Unității Socialiste și Mișcarea Patriotică de 
Renaștere Națională, dintre organizațiile de ti
neret, sindicale și alte organizații de masă. S-a 
subliniat importanța colaborării între județe și 
voievodate, între orașe și colective de oameni 
ai muncii, în cunoașterea și îmbogățirea expe
rienței reciproce în construcția socialistă în cele 
două țări.

S-a convenit să se acorde importanță marcării 
corespunzătoare a aniversărilor jubiliare ale 
sărbătorilor naționale ale celor două țări ca 
nimente de importanță deosebită în istoria 
voltării lor socialiste.

In cadrul convorbirilor a fost evidențiată evo
luția favorabilă a relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Polonă. Cei doi conducători au con
statat cu satisfacție că înțelegerile stabilite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt din 1982, de 
la București, privind dezvoltarea și adîncirea

colaborării 
Îndeplinesc 
caracterizîndu-se printr-o înaltă dinamică creștere.

Ambele Părți au apreciat pozitiv contribuția 
Comisiei interguvernamentale româno-polone do 
colaborare economică și tchnico-științii'ică la 
dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase.

Ținînd seama de nivelul de dezvoltare econo
mică. de potențialul economic și telmico-științi- 
fic al ambelor țări și de rezultatele colaborării 
economice de pină in prezent, părțile au sub
liniat necesitatea folosirii rezervelor și posibi
lităților existente Pentru extinderea și diversi
ficarea specializării și cooperării în producție, 
mai ales în ramurile de bază, în scopul satis
facerii într-o măsură cît mai mare a nevoilor lor.

Ambele părți au convenit să lărgească în con
tinuare colaborarea economică și tehnico-știin- 
țifică prin acorduri de lungă durată, reciproc 
avantajoase, coordonarea planurilor de dezvol
tare a economiilor naționale, folosirea de noi 
forme de colaborare și conlucrare pe terțe piețe.

S-a relevat necesitatea intensificării colaboră
rii îndeosebi în domeniul materiilor prime și 
energetice, în industria constructoare de mașini, 
chimie,_ siderurgie, agricultură, industria ali
mentară. Ambele părți sint gata să întreprindă 
noi măsuri pentru satisfacerea deplină a nevoi
lor ambelor țări în cărbune, cupru, aluminiu, 
produse ale industriei chimice și petrochimice, 
cît și în domeniul materialului rulant.

Cele două părți au evidențiat necesitatea dez
voltării și perfecționării colaborării tehnico- 
științificc, îndeosebi in domeniile legate de spe
cializarea și cooperarea în producție.

în timpul vizitei a fost semnat Programul de 
lungă durată al dezvoltării colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară Polonă.

Cele doiiă părți consideră necesar să sporească 
eforturile în vederea dezvoltării în continuare a 
relațiilor economice multilaterale dintre țările 
membre ale C.A.E.R., extinderii cooperării și 
specializării în producție, soluționării in comun 
a principalelor probleme economice și tehnico- 
științifice ale acestor țări. In acest cadru a fost 
relevată însemnătatea apropiatei Consfătuiri 
economice la nivel înalt' a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Cele două părți au dat o apreciere pozitivă 
dezvoltării schimburilor și colaborării in dome
niile culturii, științei, educației, presei, radiou
lui, televiziunii, turismului și sportului. Ele 
și-au exprimat interesul și dorința pfmtru adîn
cirea acestora în continuare, în scopul cunoaș
terii mai aprofundate 
popoare, al stringerii 
simpatiei reciproce.

economice, tehnice și științifice se 
cu succes, schimburile comerciale 

de
egalității în drepturi, integrității ierîforia- 
inviolabilității frontierelor, renunțării la 
și la amenințarea cu folosirea forței și 

interne ale altor

(Urmare din pag. I)

a realizărilor celor două 
prieteniei traditionale și

III

eve- 
dez-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, examinind aprofun
dat problemele vieții internaționale, și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu înrăutățirea 
situației politice din lume, in urma accentuării 
politicii imperialiste de intensificare a cursei 
înarmărilor, de foită și- dictat, de amestec in 
treburile interne, de știrbire a independenței și 
suveranității naționale, menținerii stărilor de 
război în diferite părți ale lumii, deteriorării 
legăturilor economice reciproc avantajoase, în
răutățirii situației economice a țărilor în curs de dezvoltare.

Starea de încordare în Europa și în întreaga 
lume s-a agravat continuu ca urmare a acțiu
nilor S.U.A. și N.A.T.O., a amplasării în unele 
țări din Europa de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune, care au deschis o fază 
nouă, deosebit de periculoasă a cursei înarmă
rilor nucleare. Aceasta a determinat Uniunea 
Sovietică să adopte o scrie de măsuri de răs
puns. Negocierile privind armele nucleare în 
Europa au fost întrerupte. Reafirmind poziția 
lor privind menținerea echilibrului militar-stra- 
tegic statornicit. România și Polonia se pronun
ță cu fermitate pentru reducerea înarmărilor și 
asigurarea unui echilibru de forțe la cel mai scăzut nivel.

A fost exprimată convingerea fermă a Româ
niei și Poloniei că este posibil și trebuie să 
triumfe politica rațiunii, a înțelegerii și securi
tății internaționale, 
unirii eforturilor 
forțelor progresiste 
baterea politicii de 
fruntare, pentru

S-a subliniat necesitatea 
tuturor țărilor, ale tuturor 
și democratice pentru com- 
pe poziții de forță și con- 
întreprinderea unor măsuri 

active in direcția reluării politicii de 
re, destindere și pace.

Ambele părți consideră că întărirea 
crederii și colaborării internaționale 
respectarea strictă în relațiile dintre state a 
principiilor independentei și suveranității națio-

colabora-

păcii, in- 
reclamă

nale, 
le și 
forță 
neamestecului in treburile 
state.

România și Polonia consideră că oprirea neîn
târziată a cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, in primul rînd de 
dezarmare nucleară, asigurarea păcii constituie 
problema fundamentală a zilelor noastre.

Ele șe pronunță pentru interzicerea folosirii 
armei nucleare și încetarea experiențelor cu 
această armă. Ele au subliniat, -totodată, nece
sitatea adoptării de măsuri pentru dezarmare in 
domeniul armamentului convențional, reducerea 
cheltuielilor militare, preintîmpinarea produc
ției și creării de noi tipuri și sisteme de arme 
de distrugere în masă, lichidarea armelor chi
mice.

Interesele tuturor popoarelor, ale securității și 
păcii pe continentul nostru cer să se oprească 
neîntîrziat amplasarea rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune in Europa occi
dentală, urmind ca, odată cu luarea acestor 
măsuri care să ducă la retragerea rachețelor 
deja amplasate, să se acționeze simultan pentru 
oprirea aplicării măsurilor de răspuns. Aceasta 
va crea baza pentru reluarea negocierilor in ve
derea realizării de acorduri corespunzătoare 
pentru eliberarea Europei de armele nucleare, 
atît cu rază medie de acțiune, cit și tactice.

Cele două părți au relevat marea răspundere 
Ce revine statelor pe teritoriul cărora s-a în
ceput amplasarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune, sau se are în vejdere ampla
sarea unor asemenea rachete. pentru soarta 
propriilor lor popoare și a tuturor popoarelor 
europene, pentru pacea în Europa și în lume. 
Este necesar ca in primul rînd aceste state să 
adopte neîntîrziat măsuri care să asigure opri
rea amplasării pe teritoriul lor a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și retragerea 
celor existente.

Ambele părți au reafirmat că interesele 
fundamentale ale păcii și securității reclama re
cunoașterea și respectarea realităților teritorial- 
politiee postbelice statornicite in Europa.

Ș-a subliniat necesitatea de a se pune capăt 
oricăror tendințe revanșarde și revizioniste din 
R. F. Germania și alte state și care influențea
ză negativ climatul politic pe continentul eu
ropean.

România și Polonia au subliniat importanța 
Tratatului de la Varșovia ca instrument eficient 
al asigurării securității țărilor socialiste aliate, 
al elaborării și înfăptuirii în comun a politicii 
lor externe iubitoare de pace, ca factor impor
tant al menținerii și întăririi păcii în Europa, 
îndeosebi în actuala situație internațională com
plicată. Ele iși exprimă hotărîrea lor fermă de 
a acționa, împreună cu celelalte state partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia, pentru reali
zarea inițiativelor cuprinse în Declarația politică 
de la l’raga a statelor participante la Tratatul 
de Ia Varșovia, în Declarația de Ia Moscova a 
conducătorilor de partid și de 
țâri socialiste, precum și in alte 
mune ale statelor participante 
la Varșovia.

România și Polonia consideră 
puneri și alte inițiative ale acestor state con
stituie o bază trainică pentru rezolvarea pro
blemelor menținerii păcii și dezarmării și 
tor probleme internaționale majore.

România și Polonia iși exprimă dorința 
conlucra cu toate statele socialiste, cu 
forțele iubitoare de pace, democratice și . 
gresiste, in vederea întăririi securității, colabo
rării și păcii în Europa și in întreaga lume.

întăririi securității i-ar servi încheierea tra
tatului privind ncîolosirea reciprocă a forței 
militare și menținerea de relații pașnice între 
state și începerea negocierilor in problemele 
eliminării armei chimice și înghețării și redu
cerii cheltuielilor militare. O importanță deose
bită o au eforturile în direcția creșterii încre
derii in relațiile economice internaționale.

Cele două părți au dat o înaltă apreciere ma
rilor mișcări de masă din diferite state europe
ne și din alte regiuni ale lumii pentru pace, 
dezarmare, destindere și colaborare internațio
nală.

Ambele părți sînt de părere că o influență 
favorabilă asupra situației internaționale ar 
avea-o realizarea unei înțelegeri privind redu
cerea armamentelor și a efectivelor militare in 
Europa centrală. Apreciind importanța Confe
rinței de la Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarmare în Eu
ropa. s-a subliniat necesitatea unirii eforturilor 
pentru desfășurarea ei cu succes.

Părțile se pronunță pentru crearea de zone 
lipsite de arme nucleare in Balcani, in Europa 
de nord și in alte părți ale continentului nostru.

Avind in vedere persistența și chiar agravarea 
unor focare de încordare și conflicte militare 
în diferite zone ale lumii. România și Polonia 
se pronunță ferm pentru lichidarea conflictelor

stat din unele 
documente co
la Tratatul de

că aceste pro-

a al-

de a 
toate 
pro-

existente și preintîmpinarea apariției altora noi, 
pentru reglementarea tuturor conflictelor inter
naționale pe cale pașnică, prin tratative.

Ambele părți și-au exprimat deosebita neli
niște in legătură cu agravarea conflictului din 
Orientul Mijlociu. Reafirmind sprijinul lor pen
tru poporul arab palestinian in realizarea drep
turilor sale naționale inviolabile, părțile consi
deră că înfăptuirea unei păci globale, trainice și 
juste in acegștă regiune impune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea problemei pa
lestiniene, inclusiv crearea unui stat palestinian 
independent, asigurarea securității tuturor sta
telor din această regiune.

Cele două părți se pronunță pentru organiza- i 
rea unei conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, ca reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian.

România și Polonia și-au reafirmat solidari
tatea cu lupta popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, a oricăror 
forme de dominație și asuprire, pentru lichida
rea politicii de apartheid și discriminare rasială.

Avind în vedere evoluția situației din sudul 
Africii, legată de înțelegerile încheiate de unele 
țări din această regiune cu Republica Sud-Afri- 
cană, părțile au subliniat necesitatea încetării 
cu desăvîrșire a oricăror acțiuni agresive ale 
acesteia împotriva țărilor africane independente, 
precum și a încetării necondiționate a ocupării 
ilegale a Namibiei și traducerii în viață a rezo
luției '135 a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Părțile au exprimat sprijinul lor deplin și soli
daritatea cu lupta dreaptă a S.W.A.P.O. pentru 
independența Namibiei și lupta Consiliului Na
țional African pentru lichidarea sistemului de 
apartheid din Republica Sud-Africană.

România și Polonia consideră că menținerea 
și adîncirea decalajelor in dezvoltarea econo
mică a unui mare număr de state, ca urmare 
a politicii imperialiste și ncocolonialiste de ex
ploatare și asuprire, sînt in contradicție cu in
teresele păcii și securității, constituie unul din 
factorii fundamentali ai instabilității economice 
și politice in lume ; în legătură cu aceasta ele 
sprijină cererile și eforturile îndreptate spre 
edificarea unei noi ordini economice internațio
nale pe bază de egalitate in drepturi și echitate.

Ambele părți au subliniat contribuția mișcării 
statelor nealiniate in lupta pentru pace, oprirea 
cursei înarmărilor, dezarmare și dezvoltarea 
unor relații economice bazate pe principii de
mocratice și echitabile.

România și Polonia îșî exprimă sprijinul pen
tru activitatea O.N.U. în menținerea și ințărirea 
păcii și securității internaționale, in conformi
tate cu Carta O.N.U. și subliniază necesitatea 
întăririi rolului și eficienței activității acestei 
organizații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au convenit să se continue 
consultările și să sc intensifice conlucrarea din
tre cele două țări în cadrul O.N.U. și al altor 
organizații internaționale, pentru a contribui în 
continuare la soluționarea problemelor majore 
ale lumii contemporane. în interesul păcii, secu
rității și colaborării intre toate țările.

conducători de partid și de stat au 
apreciat că înfăptuirea prevederilor 
convenite, concretizarea lor în acor
duri și contracte de lungă durată, 
precise, finalizate printr-o activitate 
comună, prin acțiuni întreprinse de o 
parte și de alta, au o însemnătate 
deosebită pentru construcția socialistă

• în cele două țări, pentru adîncirea
• și lărgirea colaborării economice,- a 

cooperării 'și specializării în produc
ție, vor ridica la un nivel și mai 
înalt raporturile generale de priete- .

‘ nie și conlucrare dintre partidele.
țările și popoarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Wojciech Jaruzelski au relevat spi
ritul de înțelegere și conlucrare în
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care s-au desfășurat convorbirii® 
româno-polone.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Wojciech Jaruzelski a rugat să 
se transmită comuniștilor din Româ
nia și întregului popor român ură
rile sale, ale C.C. al P.M.U.P., ale 
comuniștilor și poporului polonez, 
de noi și mari realizări în toate do
meniile construcției socialiste.

La rindul său, tovarășul Nicola® 
Ceaușescu, ihulțumind pentru primi
rea prietenească și ospitalitatea de 
care s-a bucurat, a transmis condu- 
cerii P.M.U.P., comuniștilor, tuturor' 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Polonă urări de succese tot 
mai însemnate pe calea dezvoltării 
socialiste, a progresului și bună
stării poporului polonez prieten.

și bună-

Plecarea din Varșovia
(Urmare din pag. I)

IV
Inalții oaspeți români au fost întîmpinati pre

tutindeni în timpul vizitei iu Republica Popu
lară Polonă cu deosebită cordialitate și ospitali
tate, expresie a stimei reciproce și a prieteniei 
tradiționale dintre popoarele român și polonez, 
a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez și 
dintre cele două state socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășul 
■Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, au exprimat de
plina satisfacție pentru convorbirile avute și 
rezultatele vizitei și au apreciat că ele repre
zintă o manifestare puternică a prieteniei 
româno-polone și vor da un nou impuls lărgirii 
și întăririi colaborării multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, în interesul 
popoarelor celor două țări, al socialismului, 
păcii și colaborării în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; secretar general 
ai Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a invitat pe to
varășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, să efec
tueze o vizită oficială de prietenie in România.

Invitația a fost acceptată cu plăcere.
Varșovia, 8 iunie* 1984

Noua întîlnire româno-polonă la 
cel mai înalt nivel s-a înscris ca un 
moment de o excepțională importan
ță în extinderea și adîncirea pe mai 
departe a conlucrării prietenești din
tre cele două partide, țări și popoare, 
ca o contribuție de seamă la cauza 
păcii, socialismului și înțelegerii în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au venit la 
aeroport însoțiți de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski și de tovarășul 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, 
ducerii de 
R.P. Polone.

Aeroportul 
nou atmosfera sărbătorească a mari
lor evenimente. Erau arborate dra
pelele de stat ale României și Polo-, 
niei. Pe mari pancarte se aflau în
scrise urările : „Să trăiască priete
nia polono-română !“, „Trăiască 
prietenia și colaborarea româno-po
lonă !“. „Socialism, alianță, pace și 
colaborare !“, prin care se dă expre
sie sentimentelor de deplină satis
facție pe care locuitorii Varșoviei, 
poporul polonez le încearcă acum, la 
încheierea vizitei, pentru caracterul 
deosebit de fructuos al convorbirilor 
la nivel înalt purtate în aceste zile.

Erau prezenți tovarășii Roman 
Malinowski, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Țărănesc 
Unit, Edward Kowalczyk, președin
tele C.C. al Partidului Democrat, Jan 
Dobraczynski, președintele Consi
liului National al Mișcării Pa
triotice de Renaștere Națională. 
Stanislaw Gucwa, mareșalul Seimu
lui, Zbigniew Messner, Stefan 
Olszowski, Marian Wozniak, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., Jan Glowczyk, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., Manfred Gorywoda, 
Janusz Obodowski, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, precum și •' 
Bohuslaw Stachura, ambasadorul 
Poloniei la București.

de alți 
partid

Okecie

(

membri ai con- 
și de stat a
a cunoscut din
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Erau prezent!, de asemenea, mem
bri ai Consiliului de Stat, ai Consi
liului de Miniștri, ai conducerii Miș
cării Patriotice de Renaștere Națio
nală, ai organizațiilor de masă si 
obștești.

Erau de fată Ion Cosma, ambasa
dorul României la Varșovia, membri 
ai ambasadei, numeroși români care 
lucrează în diferite domenii ale co
laborării cu R.P. Polonă.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile d® 
stat ale României și Poloniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășii Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski, a trecut în re
vistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu M to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la oficialitățile polo
neze venite să-i salute la plecare, 
precum și de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Varșovia.

Numeroși varșovieni au făcut ® 
caldă manifestare de stimă și prie
tenie, au ovaționat pentru prietenia 
româno-polonă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu gî 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite frumoase buchete de flori.

Tovarășii Wojciech Jaruzelski șî 
Henryk Jablonski și-au luat rămas 

delegației de 
a Republicii

— tovară- 
Ion

bun de 
partid 
Socialiste 
șii Constantin 
Stoian, Stefan _____ _______
Petrescu, Constantin Mitea.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski și-au luat un călduros ră
mas bun, s-au îmbrățișat. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost salutată cu 
cordialitate, la despărțire, de tova
rășul Wojciech Jaruzelski. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat, de ase
menea, un călduros rămas bun de 
la tovarășul Henryk Jablonski.

La ora 13,00, aeronava, purtind în
semnele României socialiste, a de
colat, îndreptindu-se spre patrie.

Ia membrii 
si de stat

România 
Dăscălescu, 
Andrei, Gheorghe

BORDUL AVIONULUI

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc 
Președintele Consiliului

Unit Polonez, 
de Miniștri

Tovarășului HENRYK JABLONSKI 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 
Părăsind teritoriul Republicii Populare Polone prietene, doresc să vâ 

exprim, încă o dată, în numele meu și al tovarășei mele, cele mai vii mul
țumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în tot timpul vizitei noastre pe pămîntul țării dumneavoastră.

Sînt încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile și ințelegerile Sa 
care am ajuns, documentele semnate cu acest prilej vor impulsiona și mal 
puternic bunele relații de prietenie și colaborare româno-poloneze, vor 
ridica la un nivel tot mai înalt conlucrarea multilaterală dintre partidele 
și țările noastre, în interesul și spre binele ambelor popoare, ăl cauzei 
generale a socialismului și păcii.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru da 
rămas bun. cordiale urări de sănătate și fericire, de progres, bunăstare si 
pace pentru poporul polonez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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în ziua aceea din *47, clnd 
a plecat pentru totdeauna 
din satul natal, GHEOR
GHE FARCAȘ nu știa 
mare lucru despre lume ; 
viața ii incrustase bine, 
bine în trup și suflet 
două realități, două ade
văruri pe care le învă
țase și cu ultimul neu
ron : muncă și foame. Ar 
fi fost de ajuns, odinioară, 
ca să transforme o viață in 
destin. în '47, însă, fluviul 
învolburat al istoriei în
cepuse să-și poarte altfel 
undele...

— Aveam 17 ani, eram al 
doilea copil din șase. Tata 
era țăran, dar învățase 
ceva meserie și era meca
nic la moară, o moară 
de-acolo, de la noi din sat. 
Pămînt n-avea, numai la 
reforma agrară am primit 
trei pogoane.

— La opt suflete.
— Ba la 11, pentru că 

mai erau și niște bunici. 
Dar, 'mai că n-am folosit 
nimic, fiindcă a venit se
ceta și știți ce era aici, in 
Moldova.

. (Parcă văd și acum titlu
rile din ziare : „în Moldo
va, oamenii rod coaja co
pacilor" sau „Ca să scăpăm 
cu viață, am mîncat și pă
mînt — ne-a declarat plu
garul..." ; „Comitetul pen
tru ajutorarea regiunilor 
secetoase...". Uităm ; și 
uneori e bine și alteori 
nu-i bine...).

— Așa este cîteodatâ 
viața, îți dă cu o mină, îți 
ia cu cealaltă — continuă 
Gheorghe Farcaș. Guvernul 
muncitorilor și țăranilor ne 
dăduse pămînt, natura 
parcă vroia să țină în loc 
secolul. Secetă, pămîntul 
ars, moara nu mai măcina, 
ce să macine î

Gheorghe Farcaș se 
oprește o clipă și mă pri
vește puțin dintr-o parte :

— Acum vă mai spun 
ceva, dar nu știu” dacă e 
bine să scrieți in ziar. 
(Altă pauză. Reporterul 
tace.) Aveam eu 17 ani, dar 
nu știam nimic. Eram 
prea... cum să spun... spe
riat ? Parcă nu-i ăsta cu- 
vîntul, că eram un copil 
curajos...

— Neștiutor ?
— Mai bine așa. Nu știam 

mai nimic dincolo de ori
zontul. satului, fusesem 
odată la Bacău și mă im
presionase așa de tare cum 
nici Stockholmul și Roma 
nu m-au impresionat pe 
urmă. Știți ce însemna să 
ai 17 ani pe vremea aceea, 
într-un saț cum erau pe 
atunci Godineștii, izolat, 
unde clasa muncitoare se 
compunea din tatăl meu și 
țărănimea săracă din restul 
satului ? Un copil de 7 ani 
fler ăstâzi feste mai luminat

O plenară a Comitetului de partid 
al sectorului 2 din Capitala care a 
avut loc cu citva timp in urmă și-a 
propus să analizeze cîțiva dintre 
factorii importanți ce determină 
creșterea eficienței în unitățile de 
producție din sector. în locui obiș
nuitului referat prezentat în deschi
derea lucrărilor plenarei, ,s-a apelat 
de această dată la un film. Sugestiv 
intitulat — „Cale liberă și obstacole 
pe drumul eficienței economice" — 
filmul comunică de la bun început 
intențiile, aria tematică.

După trecerea în revistă a împlini
rilor exemplare din peisajul econo
mic al acestui sector, sînt prezenta
te sarcinile ce revin in acfest an co
lectivelor de muncă din principalele 
unități industriale situate pe platfor
mele Pipera-Băneasa. Obor-Colenti- 
na. Pantelimon-Brănești.

Filmul coboară apoi din sfera ci
frelor de sinteză spre faptul concret, 
de viață. Participanților la plenară 
11 se perindă prin 
"fața ochilor nu
meroase exemple 
edificatoare : pe 
de o parte, reali
zări remarcabile 
pe linia economi
sirii materiilor 
prime, materiale
lor, energiei sau 
asimilării de pro
duse noi, moder
ne, competitive, ridicării productivi
tății muncii, iar pe de altă parte 
obstacole din cauza cărora se iro
sesc importante resurse de creștere 
a eficienței economice.

în categoria exemplelor demne de 
urmat se regăsesc și colectivele în
treprinderii „Electroaparataj" — 
unde se desfășoară o susținută acti
vitate pentru electronizarea apara- 
tajelor electrice — „Electronica", 
„Filatura,de lină pieptănată" ș.a.

Filmul s-a oprit apoi pe larg asu
pra lipsurilor existente, cit și asu
pra direcțiilor în care trebuie acțio
nat în viitor. în ce privește colecti
vul întreprinderii de aparate electro
nice de măsură și industriale, este 
pusă în discuție încetineala cu care 
se desfășoară asimilarea radiotelefo- 
nului cu circuite hibride. La „Meca
nică fină" sînt criticate unele as
pecte privind slaba utilizare a unor 
mașini și utilaje aduse din import 
cu mare efort valutar. La „Conect." 
cei „3 R“ — . recuperare, refolosire, 
recondiționare — nu au ajuns să 
evolueze in formație completă ; multe 
materiale recuperabile oxidează^ în 
curtea unității în timp ce o presă de 
balotat stagnează din lipsă de... spi
rit gospodăresc. Exemplele alternea
ză. trecind dintr-un loc de muncă 
într-altul, dintr-o întreprindere in 
alta, punînd în evidență factorii 
principali care contribuie la creșterea 
eficienței economice, dar și la nerea- 
lizarea ei. Nu au scăpat de ochiul 
atent al aparatului de filmat nici 
asoectele» criticabile de la „Aversa", 
„Electronica". întreprinderea de ci
nescoape. Combinatul de industriali
zarea lemnului Pipera. întreprinde
rea de casete radio și televizoare etc.

Ne-am,fi așteptat ca, in luările lor 
de cuvînt. reprezentanții întreprin
derilor și instituțiilor criticate să re
cunoască deschis propriile lipsuri, 
să-și facă autocritica, să formuleze 
propuneri constructive pentru înlă
turarea grabnică a neajunsurilor. 
.Filmul, ca document, acuza stări de

Pe urma unui film prezentat 
într-o plenară a Comitetului 

de partid al sectorului 2 
din Capitală

decit un adolescent de 
atunci.

Observația interlocutoru
lui nostru nu acoperă, este 
adevărat, întreaga arie a 
satului românesc, nu des
crie, cum se spune, un caz 
„tipic". Este, însă, un caz 
particular care își are locul 
iui în tabloul numit „ge
neral" ; erau, totuși, mii 
și zeci de mii de adoles
cenți din cătune izolate 
pentru care un Bacău era 
o metropolă, care nu știau 
nimic despre viață, nimic 
altceva decit că ea se com
pune din muncă și foame. 
Această tinerețe ultragiată, 
cu atît mai grav rănită cu 
cit ea nu cunoștea mărimea 
și gravitatea rănii, această 
tinerețe vitriolată avea să

mă-mbrac, fug la fabrică, 
puhoi de lume, miting. 
„Tovarăși, fabrica e a noas
tră 1“ Urale, cîntece. Atunci 
s-a întors roata istoriei și 
aici, la Letea.

...Așa a intrat în istorie, 
pe teritoriul istoriei, gene
rația lui Gheorghe Farcaș. 
Naționalizarea, acum 36 de 
ani, le-a dat tinerilor mun
citori sentimentul, pe de
plin întemeiat, că lumea 
este a lor, că viața este a 
lor. A fost prima generație 
de tineri care poate spune, 
pe bună dreptate, că a 
crescut odată cu țara, 
odată cu tînăra industrie 
socialistă. Ritmurile revo
luționară ale construcției 
socialiste și?au pus pecetea 
și pe viața ei. A fost primul

muncitor calificat. Am ple
cat în armată, altă expe
riență, altă lume. între 
timp mă însurasem, m-am 
grăbit — suride el.

— Unde locuiați 7
— în gazdă. Prin *55, 

cînd m-am întors din 
armată, ne-am apucat să 
ne construim o casă. A 
durat cîțiva ani, a fost gata 
odată cu primele blocuri 
din Bacău. Acolo ne-am 
crescut copiii, acolo stăm și 
azi. Ei, și am învățat, eram 
șef la „mașina tineretului", 
o mașină la care lucram 
numai noi, tinerii.

— Dacă șeful ei avea 25 
de ani !

— Vă-nchipuiți. Dar să 
știți că și mașina la care 
lucrez acum, mașina nr. 11,

„Pentru un revoluționar, 
tinerețea durează toată viața“

dispară pentru totdeauna, 
dusă de apele vijelioase ale 
Revoluției.

— Atunci am plecat 
de-acasă, la Bacău. Să 
muncesc undeva, să intru 
slugă la vreun han, orice, 
numai să nu mai fiu încă 
O gură de hrănit în fami
lie. „Unde dormi, unde 
mănînci 7“ — m-au întrebat 
ai mei. „Oi vedea eu !“. 
Vedeți, asta e tinerețea, e 
curajoasă. Și puțin incon
știentă, și puțin nebună... 
Mie nu-mi plac oamenii 
care uită că au fost tineri, 
că au mai făcut năzbîtii, 
că au fost nechibzuiți. Ei 
ar vrea ca tinerii să fie la 
fel de chibzuiți și de așe
zați ca ei, dar uite că nu 
se poate.

— Ei, și m-am angajat 
la Letea, aici. Necalificat. 
Munceam pe ruptele. Eram 
și obișnuit cu munca, dar 
eram și speriat, nici nu-mi 
trecea prin cap să mă în
torc definitiv acasă. M-am 
întors în sat pe urmă, după 
stabilizare, cînd mi-am luat 
pe puncte o pereche de 
pantaloni, o curea și o că
mașă „de milanez". Altă 
dată am cumpărat și o per 
reche de pantofi cu talpa 
de crep — se dădeau numai 
pentru evldențiați și mi s-a. 
dat mie singur din toată 
secția.

— în dimineață de 11 
iunie, ieșisem din schimbul 
de noapte, mă culcasem și 
aud sirena urlînd, nu era 
ora ei, și aud și alte sirene,

rezervor bogat de cadre, 
generația care a dat țării 
bună parte din zestrea de 
cadre care înnobilează 
astăzi orice sector de ac
tivitate.

— Nu știu, mi se pare 
mie, sau noi, astăzi, avem 
mai puțină încredere în ti
neri. Despre directorul 
combinatului nostru se zice 
că, e foarte tînăr ; da, în 
comparație cu alții, poate, 
dar se apropie și el de 40 
de ani, nu poți să mai zici 
că e tînăr...

— Doar nu-i scriitor; 
avem „tineri scriitori" cam 
de aceeași vîrstă.

— Să vă spun ceva î 
despre Eminescu n-ar în
drăzni nimeni să spună 
„tînărul scriitor" și cu 
toate astea el și-a încheiat 
creația la 33 de ani. în
seamnă că „tînăr" e un fel 

, de rabat care se face, deci 
tot neîncrederea de care 
vorbeam eu. N-are nici un 
rost să dau exemple, dar 
aș vrea să cunoașteți pă
rerea mea : să acordăm 
mai multă Încredere tine
rilor, să nu-i tutelăm pînă 
ajung la anii pe care îi 
avem noi acum, să nu 
uităm că este nevoie de ei, 
să ne mai scoată din obiș- 

. nuințe, din călduț, din 
rutină.

— Să revenim la biogra
fia dumneavoastră.

— Ce să spun ? Am pri
mit prima mea funcție 
„ajutor 2", funcție mare, 
ce măi. Am trecut lâ o ma
șină mai mare, am devenit

inerție, de comoditate. în fața unul 
asemenea document nu se putea 
veni cu argumente de felul „stați să 
vedeți că lucrurile nu stau tocmai 
așa". Totuși, unii vorbitori au încer
cat să plaseze cauzele neajunsurilor 
in... curtea altor unități. Așa se face 
că discuțiile nu s-au ridicat in toate 
cazurile Ia nivelul problematicii și 
tăriei cu care au fost spuse lucrurilor 
pe nume in film. Tocmai de aceea., 
in timpul discuțiilor, unor vorbitori 
a trebuit să li se amintească ceea 
ce secretarul general al partidului 
subliniase la recenta Plenară, a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
că : .....timpul angajamentelor a tre
cut. Numai cu angajamente nu pu
tem să rezolvăm problemele !“.

...Am revenit după cîteva săptămîni 
in două din unitățile vizate in film, 
in partea dedicată aspectelor nega
tive. La întreprinderea de casete ra
dio și televizoare am discutat, cu to
varășul director Dumitru Blăgoi :

— Am fost criticați, și pe drept, 
pentru modul in 
care realizăm ca
setele, din care 
cauză și produc
tivitatea mun
cii este, scăzută. 
Acum sîntem în 
măsură să afir
măm că am luăt 
toate măsurile, a- 
jutați fiind și de 

centrala noastră, astfel incit în cel 
mai scurt timp vom folosi o nouă 
tehnologie de fabricație a casete
lor. Pină în prezent am realizat 
experimental peste 100 de case
te prin acest procedeu folosind 
un dispozitiv termopneurriatic . de 
asamblare de mare productivitate. 
Folosirea foliei PVC ne permite re
ducerea ciclului de fabricație de la 
30—40 de zile la numai 8—10 zile, 
ceea ce înseamnă o adaptare promptă 
la cererea beneficiarului „Electroni
ca" și, prin el, Ia cererea externă. în 
curînd vom folosi și hîrtia texturată 
„Furnirom", fabricată integral din 
materii prime indigene.

în același mod. plin de răspundere, 
s-a acționat și la „Electronica", 
unde o mașină de bobinat care de
precia aproape jumătate din sirma 
de cupru ce o prelucra & fost scoasă 
din funcțiune, in timp ce un strung 
automat ieșit la „pensie" înainte de 
a fi fost utilizat cel puțin o singură 
dată a fost incadrat în fluxul de 
producție din secția mecano-energe- 
tică. Tovarășul Gheorghe Stancu, in- 
giner-șef. sublinia :

— Acest semnal de alarmă pe care 
l-a tras comitetul de partid al sec
torului. prin' intermediul filmului, 
ne-a mobilizat energiile, ne-a scos 
din amorțeală. învățînd și din expe
riența altora am trecut la apiica’rea 
unor măsuri care vor avea drept fi
nalitate creșterea eficientei economi
ce a întreprinderii noastre.

Așadar, un film cum este., cel la 
care ne-am referit în rîndurile de 
față a reușit să stirnească puternice 
procese de conștiință, să mobilizeze 
forțele creatoare ale colectivelor de 
muncă pentru a face totul astfel in
cit să fie înlăturat orice obstacol din 
calea creșterii eficienței economice — 
imperativ esențial al etapei actuale.

Filmul • și-a dovedit încă o dată 
marile valențe educative în desfășu
rarea activității politico-ideologice.

Virgil GHEORGHITA

cea maî mare și mai mo
dernă instalație a combi
natului, caye produce .80 000 
de tone de hîrtie de ziar 
pe an, se poate numi „a 
tineretului" : media de 
virstă este de 25 de ani.

— Mai departe 7
— Mai departe — cum 

am citit de multe ori prin 
ziare : am crescut odată cu 
uzina. Combinatul produce 
de vreo 25 de ori mai mult 
decit în ziua cînd am ve
nit, iar eu am cu 37 de ani 
mai mult. între „parame
trii" ăștia e viața noastră.

— Ați crescut mulți ti
neri 7

— Uite, statistica asta 
n-am ținut-o. Mulți, foarte 
mulți. Eu îi iubesc. Să știți 
că n-am făcut niciodată 
deosebire între copiii mei 
și cei din fabrică. Pe 
ucenic 11 consider copilul 
meu și pe copilul meu 
ucenicul meu. Și acasă și 
la fabrică sint șl' tată și 
maistru.

— Cum trebuie crescut 
un tînăr ?

— Sînt multe de spus, 
oho 1 Dar să vă spun din 
experiența mea : cu încre
dere în el, cu respect. Da, 
și la patru ani copilul tre
buie respectat, este o gre
șeală dacă îți închipui că 
el nu are personalitate. 
Să-1 crești în consens cu 
cerințele societății, să-1 
faci să înțeleagă lumea așa 
cum se cuvine. , Să încu
rajezi în el tot ce este bun 
și sa descurajezi ce este 
rău, pentru că în flecara 

i'. rtl

MESAJUL PATRIOTIC
AL ROMANULUI ISTORIC
în literatura română, incepind cu 

tetralogia neterminată Un oin in
tre oameni, de Camil Petrescu, ro
manul istoric a cunoscut mutații 
de esență și împliniri semnificative' 

. prin pana unor scriitori ca Oskar 
Walter Cisek, Eugen Barbu, Ioana 
Postelnicu, Paul Anghel, Petru 
Vintilă, Francisc Păcurariu, Radu 
Ciobanu, Radu Theodoru, Mihail 
Diaconescu, Mihai Stoian, Mircea 
Radu Iacoban, Dana Dimitriu, Va- 
sile Sălâjan, Viorel Știrbu și. nu 
in ultimul rind, Corneliu Leu, cu 
romanele sale „Plîngerea lui 
Dracula", „Romanul unei zile mari" 
și, recent, „Romanul nopții de fe
bruarie" (apărut la Editura mili
tară), operă epică în care autorul 
pare să desăvârșească felul său spe
cific de a scrie roman istoric.

Aici, mai mult decit in romanele 
precedente scrise in . aceeași ma
nieră romanescă, demersul epic al 
romancierului se desfășoară pe 
două planuri care se află, insă, în
tr-un raport de continuitate și 
complementaritate. Pe de o parte 
planul creat cu ajutorul ficțiunii, 
pe de alta, cel realizat cu sprijinul 
nemijlocit ai documentului istoric, 
extras din actele oficiale ale epo
cii. din amintirile și scrisorile con
temporanilor, din monografii în
chinate Unirii de la 1859 și lui Ale
xandru loan Cuza, din discursuri 
pai lamentare, jurnale intime sau 
din articole de ziar. Pen
tru acest al doilea plan, autorul 
oferă, fapt puțin obișnuit, o biblio
grafie selectivă, ca pentru o 
lucrare științifică. Scopul, măr
turisit in postfață, e de a 
trimite la citeva din izvoarele 
prin care cititorul, luind din pa
ginile romanului numai' direcțiile 
fundamentale ale povestirii, își 
poate singur imagina continuarea 
și amplificarea acțiunii. E. firește, 
o modalitate toarte modernă, cap
tivantă și antrenantă. Pe coordo
nata primului plan, Corneliu Leu, 
bun cunoscător al epocii respecti
ve. își plămădește interesantul, ro
man cu ajutorul ficțiunii creatoare, 
dar, în fluxul creației, in procesul 
elaborării romanului, în momente
le cînd documentul istoric propriu- 
zis poate continua, prin datele lui 
intrinsece, în chip firesc acțiunea, 
autorul consideră că nu mai e ne
cesară invenția strict personală și 
lasă faptele atestate să vorbească 
de la sine, ca o voce a timpului si 
a locului, integrindu-le organic in 
structura epică romanescă. Ca și în 
cazul romanelor lui Petru Vintilă, 
Radu Ciobanu. Mihail Diaconescu, 
documentul din „Noaptea de fe
bruarie": împrumutat din mesaje 
domnești, din actele cancelariei, 
din legi; și din mărturiile Doamnei 
Elena Cuza. Dimitrie Bolintineanu, 
George I. Dogărescu, A. D. Xeno- 
pol, N. Iorga, Al. Papiu Ilarian. Al. 
Beldiman. C. A. Rosetti, I. C. Bră- 

^^ianu, I. G. Valentineanu ș.a. duce 

găsești și porniri bune și 
mai puțin bune. Să ai 
ochiul format și cînd întîl- 
nești elementul excepțio
nal să ai grijă de el, să 
faci tot ce poți pentru el, 
tot ceea ce depinde de tine 
pentru ca societatea să pri
mească un om de valoare. 
Am avut un absolvent al 
școlii profesionale, Aurel 
Vârlan, făcea liceul la 
seral. Umbla cu o carte de 
anatomie sub cămașă : 
„Nea Gică, deschideți-o 
unde vreți, întrebați-mă 
Așa ‘făceam, o știa cuvînt 
cu .cuvînt. Era cel mai 
harnic Ia locul de muncă, 
era perfect. Tocmai porni
sem mașina mare, în ’76, în 
aprilie, in vară .băiatul a 
dat admiterea la medici
nă ; s-a întors, lucra în 
tura de noapte. într-o di
mineață zice : „Merg la 
iași, să iau rezultatul . 
Seara s-a prezentat la lu
cru. Am crezut că a căzut. 
„Am luat, nea Gică !“. A 
lucrat pînă în septembrie. 
A lucrat în fiecare vacanță 
aici, la noi. Acum e me
dic, pe -undeva prin județul 
Suceava, dacă nu mă înșel.

— Sînteți tînăr, tovarășe 
Farcaș !

— Cum să zic, îmi place 
să cred că da. Tinerețea, 
tovarășe ziarist, nu e o 
vîrstă, sînt tineri de 75 de 
ani și bătrîni de 20. Tine
rețea este o stare de spi
rit. Dacă te-a luat revolu
ția pe valul ei încă din co
pilărie, nu poți să îmbătrî- 
nești, ești tînăr ca ea, 
mereu. Să-ți servești cu 
credință și cu rîvnă patria, 
partidul și nimeni nu-ți 
poate îmbătrini sufletul. 
Timpul e al biologiei, cum 
să spun ; sufletul e al tău 
și e al societății. Vîrstă se 
măsoară după anii sufletu
lui, nu după actul de naș
tere.

...în 1972 — avea 42 de 
ani și un sfert de secol în 
cîmpul muncii — muncitor 
rul specialist Gheorghe 
Farcaș, de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie „Le
tea" din Bacău, a primit 
înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. A fost 
cea mai frumoasă zi a vieții 
sale. încununa o viață a- 
ceastă distincție și era în
ceputul unei vieți. „Ultimii 
20 de ani sînt de departe 
cei mai frumoși ani ai vie
ții mele. Ani plini, ani bo- 
gaț:, , ani în care trăim 
totul cu intensitate" — ne 
spune el.

— E tînăr Gheorghe 
Farcaș ! — i-am spus se
cretarului comitetului da 
partid de la „Letea".

— Eroii nu imbătrînesc 
niciodată !

George-Radu 
CHIROV1C1

iar paginile 
vor vent să 
psihologică 

o autentică 
roman isto-

și imagi-
Viziunea 

străină

mai departe acțiunea, 
de invenție artistică 
aprofundeze analiza 
pătrunzătoare și de 
modernitate. Reallzînd 
ric documentar. Corneliu Leu, ca și 
autorii citați yiai sus, nu face re
portaj inspirat din trecut : el rea
lizează ,un roman cu o solidă 
structură epică romanescă, cu o vi
ziune, firește, subiectivă ..„1 
nind relații dintre eroi reprezen- 
tind adevărul Istoric, 
aceasta este în esență 
de idilismul dulceag in înfățișarea 
istoriei și a personalităților ei, 
prezentîndu-le obiectiv, așa cum 
au fost, in datele lor fundamentale 
profund realiste.
oră a dimineții"! de Petru Vintilă, 
roman închinat
Alba lulia, și in 
de februarie", de Corneliu Leu. fi
naliza îmbină fericit particularul

Astfel. în „Prima
marii Uniri de la 
„Romanul nopții

concret, circumscris istoric, cu eter
nul omenesc, refuzînd recurgerea 
la actualizări forțate. In vasta fres
că istorică a lui Paul Angliei, ca 
și în cărțile lui Radu Ciobanu, C. 
Leu, Petru Vintilă ș.a., cu toate 
diferențele de construcție, viziune 
și complexitate, personajul istoric 
rămine firesc în epocă și al epo
cii, in peisajul său .social și într-un 
climat ideologic specific. Gesturile 
sociale ale personajelor, reacțiile 
lor sufletești, opțiunile lor sint 
verosimile, in spiritul documente
lor și în conformitate cu trăsătu
rile esențiale ale personalității fie
căruia. De aici realismul acestor 
creații, al fundalului social-istoric, 
autenticitatea comportamentului, 
firescul limbajului, credibilitatea 
reacțiilor sufletești, viabilitatea 
eroilor.

In „Romanul nopții de februarie 
sau Plîngerea Domnului Alexan
dru" de Corneliu Leu, documentul 
istoric'nu e folosit doar ca docu
ment demonstrativ, cu funcție 
obiectiv științifică, ci și cu o va
loare intrinsec artistică. Riguros 
realist, evitînd romanțarea idilică, 
autorul reușește, astfel, să facă din 
legendarul domn Alexandru loan 
Cuza, marele învățat și om politic 
Mihail Kogălniceanu, liberalul so
cialist luptător pentru democrație 
și libertate, C. A. Rosetti, Radu 
Ionescu și alții,' personaje epice : 
brăzdate de lumini și umbre ine
rente omului, personajele romanu
lui,' de prim plan sau secundare, 
sint oameni adevărați, în carne și 
oase. Romancierul le smulge de 
sub aura 
coviltirul

, ților și le 
adevărului
țlei artistice. Pe unele le demiti-

legendei sau de sub 
prăfuit ’ al prejudecă- 
înfățișează în lumina 
istoric ‘și a logicii crea-

locuințe noi îa Horezu, armonioasă împletire a modemului cu tradiționalul
Foto : Sandu Cristian

Frumusețea localității se întreține 
prin inițiativa și participarea locuitorilor săi
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— Uite că am îndrăznit. Șl bine 
am făcut ! — își amintește tovarășul 
Petre Bardașu, președintele Consi
liului orășenesc. Horezu al F.D.U.S., 
despre Controversa de la începutul 
anului. E drept, problema în dispută 
nu era dintre cele mai simple, iar 
scepticii aveau argumente destul de 
grele. Să îndrăznească oare horezenii 
să cheme la întrecere consiliile 
F.D.U.S. din orașele județului 7 Ar
gumentele contra : a) Nu se poate 
pune „un Horezu" abia smuls din 
noroaie cu „un Rîmnicu Vîlcea", cu 
„o Govoră", cu „un Drăgășani"... ; 
b) Cu toate că trece drept „tîrg cu 
tradiție", la Horezu nu se poate 
vorbi de o „experiență orășenească".

— Totuși am îndrăznit. Și bine am 
făcut ! — repetă reprezentantul ob
știi din Horezu. Cum ne-am ho- 
tărît pentru chemarea la întrece
re ? Pornind de la vocația de crea
tor artizanal a horezeanului, descri
să de Vlahuță astfel : „Grija aceasta 
de a-și lega numele de un lucrușor 
care va rămine pe urma lui. la care 
se vor uita feciorii cu drag cînd el 
nu va mai fi. această duioasă întin
dere de brațe a celui ce se duce 
spre cei, care o să vie".

Parcurgem deci cîteva din puncte
le „îndrăznelii" conținute în chema
rea Ia întrecere, care vorbesc de la 
sine de saltul orașului : creșterea 
producției nete industriale cu 13,1 la 
sută, a producției-marfă industriale 
cu 27,4 la sută (cu 10—15 ani în 
urmă, termenul „producție indus
trială" ar fi sunat nefiresc la Ho
rezu) ; depășirea cu 10 la sută a pla
nului de export, mai ales la covoare 
și ceramică. (Răspuns concret Ia 
întrebarea ce se punea cîndva : „Vor 
supraviețui oare meșteșugurile tra
diționale horezene în condițiile in
dustrializării 7").

Dar poate cea mal semnificativă 
dintre metamorfozele prin care ’tre
ce fostul „tîrg mărginaș" are loc în

zează evident, dar nu pentru a 
le umili, ci pentru a fi cu ade
vărat oameni'. Anunțat de. Cezar 
Bolliac, printr-un ucenic tipograf, 
de ceea ce se uneltea împotriva lui. 
Alexandru Ioan Cuza, care „nu a 
avut nici complexe de Domnitor al 
unei țări mici, cu care se joacă ma
rile puteri, nici temeri blazate", e, 
totuși, copleșit in seara aceea fata
lă de februarie „de plictisul față de 
intrigi, de blazarea omului cinstit, 
autor al unei istorii moderne, care 
se lovește de dedesubturi murdare", 
„de .neputința de a reacționa cu 
energie la colcăiala ambițioasă a 
intereselor și vanităților altora"... 
Din acest moment biografic și psi
hologic al vieții sale, Al. I. Cuza 
iși revede analitic anii domniei, 
raporturile lui cu poporul și „oa
menii mari", cu istoria țării in 
care s-a implicat atit de puternic. 
Bun diplomat, judecă totul cu luci
ditate și pătrundere, dar anume 
slăbiciuni omenești îi știrbesc 
voința, făcindu-1 să nu privească 
pericolul cu toată gravitatea, ceea 
ce-i aduce pierderea domniei. Dar, 
in viziunea romanescă a lui Cor
neliu Leu, cel mai viu, mai lumi
nos personaj este, fără îndoială, 
dinamicul, diplomatul și înțeleptul 
Mihail Kogălniceanu. întreaga per
sonalitate a lui Cuza, eroul princi
pal al romanului, este marcată pas 
cu pas de aceea a lui Kogălnicea
nu. nu ostentativ, nu nefiresc, ci in 
spiritul logicii istoriei. Kogălnicea
nu, personaj de planul al doilea în 
economia romanului, luminează cu 
inteligența, patriotismul, spiritul 
său lucid, clarvăzător, eu cultura 
lui vastă și democratismul său 
funciar, personalitatea Domnitoru
lui, care, pină la urmă, trădat., de 
mulți, își dă seama că el însuși l-a 
trădat pe Kogălniceanu, l-a lăsat 
singur în fața „oligarhiei tulbură
toare", cum i-a numit marele isto
ric și om politic pe cel ce se opu
neau reformelor lui Cuza. Pe 
fundalul unei fresce social-lstorice 
de un puternic realism, dominată 
de imaginea pitorească a Bucureș- 
tiului acelor vremi, Corneliu Leu 
descrie o epocă istorică glorioasă, 
in care, ca un fir roșu, trece, peste 
toate și peste toți, ideea sublimă 
a Unirii, pe care o slujesc cu cre
dință chiar unii din cei mai aprigi 
adversari ai lui Cuza și astfel ma- 
șinațiuniie marilor puteri politice 
nu-și pot atinge pe deplin scopul, 
în ciuda dramei lui Al. I. Cuza, 
expulzat din țară, finalul romanu
lui este apoteotic, mesajul eroului 

' răminînd de. up înălțător umanism 
și patriotism.

Romanul lui Corneliu Leu ne 
transmite convingător adevărul, is
toric în virtutea căruia numai prin 
unire o națiune 
idealurile naționale și sociale, 
mesaj 
Iul lor 
cărțile 
de noi 

își poate împlini
Un 

fundamenta] pe care. în fe- 
specific. il transmit toate 
cu tematică istorică citate 

și încă multe altele.

conștiința locuitorilor săi. în grija 
lor sirguincioasă de a lăsa viitoru
lui însemne cit mai bogate ale mun
cii lor, ale epocii lor. O regăsim in 
chemarea la întrecere : devansarea 
cu cel puțin 30 de zile a dării în fo
losință a centralei termice cu com
bustibil solid, a stației de alimenta
re cu apă potabilă și industrială, 
precum și a ansamblurilor de lo
cuințe, antrenînd cetățenii orașului 
la lucrările ce nu necesită calificare 
deosebită : amenajarea a 36,2 ha spa
ții verzi, 3 800 mp locuri de joacă 
pentru copii, plantarea a 1,5 milioane 
de flori, 25 000 pomi și arbuști. Lu
crări îh valoare de 7,8 milioane lei. 
Vor fi încheiate lucrările de alimen-

însemnări din 
orașul Horezu

tare cu apă potabilă din satul aparți
nător, Urșani...

— Oricit de veche ar fi o clădire, 
nu se poate să nu aibă-n ea ceva 
refolpsibil : o birnă. o ușă, un geam. 
Materiale care, atunci cind con
struiești ca noi, sint „aur" nu alta. 
La o întâlnire cu alegătorii, cineva a 
solicitat scinduri pentru un coteț de 
păsări. Altul — niște tablă. Și se 
apropia termenul demolărilor. Ce-ar 
fi dacă- am găsi acolo materialele 7 
Și oamenii au ieșit la muncă. Au ve
nit și cei ce vor căpăta aici aparta
mente. Citeva sute de inși — și-ntr-o 
săptămînă locul a fost neted ca-n 
palmă, gata să primească excavatoa
rele. . S-a văzut că se poate. La fel 
și cu centrala termică și stația ds 
apă. . Forța de muncă necalificată în
cepe Să devină, de cînd cu industria
lizarea, deficitară, lucrările-de insta- 
lase,a conducțelpr puteau întirzia,,Or, 
cine tiu vrea apă și căldură-n casă 
mai devreme 7 Așa că fiecare viitor 
beneficiar s-a angajat să sape o 
anumită porțiune de șanț pentru 
conducte.

Dar poate un rezultat la fel de 
prețios este mîndria cu care cetățe
nii își vor spune : „Blocurile astea 
au început să se ridice prin munca 
mea. apa și căldura din casă au ve
nit in anul ’84. prin munca mea". 
(Dumitru Hagiu, deputat, vicepre
ședinte al biroului executiv al consi
liului popular).

— Drept să spun, și mie mi-a pă
rut cam mult, cind s-a propus să 
plantăm prin participarea oamenilor 
orașului un milion și jumătate de 
flori. M-am înșelat. In primul sezon, 
populația a sădit 600 000 flori. Iar 
pentru sezonul doi avem „cereri fer
me" de la comitetele O.D.U.S.. comi
siile de femei, asociațiile de locatari 
și comitetele cetățenești de alte două 
milioane de flori, din 20 specii.

„Parcela cu flori — obrazul fa
miliei, zestrea floricolă a obștii — 
obrazul orașului". (Elena Antonescu,

BUZĂU: Noi unități comerciale

Magozinul „Ambianța” din Buzău

Urmare firească a dezvoltării sale 
economice.' municipiul Buzău a cu
noscut, mai ales în ultimele două 
decenii, ample prefaceri urbanisti
ce și edilitare. De la numai 100 de 
apartamente cite fuseseră construi
te pînă în 1960 s-a ajuns acum la 
25 000 de apartamente. în aceeași 
perioadă, rețeaua comercială a 
crescut de la 58 de unități.la peste 
250 de magazine moderne ampla
sate mai ales în marile cartiere 
„Cring", „Unirii", „Dorobanți", 
„Broșteni".

Alături de magazinul universal 
„Dacia", situat în centrul civic al 
municipiului Buzău, vechiul vad 
comercial de pe strada Cuza Vodă 
și zona bazar, un fel de „Lipscani 
al Buzăului", cunosc in prezent 
profunde prefaceri înnoitoare. La 
începutul acestui an, la parterul 
blocurilor din zona bazar a fost dat 

inginer horticol, activist al consi
liului popular).

— Veneau copiii uneori juliți Ia 
grădiniță. mamele se plingeau că 
n-au unde se juca. I-am vizitat 
acasă, așa era. în spatiile dintre- 
blocuri — locuri de joacă puține, 
unele cu amenajările de joacă dete
riorate. Am convocat comitetul 
O.D.U.S. : „Ce-și vor aminti copiii 
cind vor fi mari 7 Că s-au jucat pe 
maidan 7“ Sigur, cînd consideri o 
problemă „minoră" e ușor de găsit 
justificări : „Nu-s materiale". „Costa 
mult". „Avem alte probleme mai 
mari" etc. Or. noi avem copii cu 
tați lăcătuși, sudori, tîmplari. mate
riale recuperabile se găsesc în toate 
întreprinderile, pe șantiere. Am a- 
menajat cu forțele cetățenilor un Ioc 
de joacă prevăzut cu tot ce e nece
sar micuților. (Elena Cirjan, educa
toare, președinta Comitetului orașe-, 
nesc al O.D.U.S.).

— Cum adică, cei din Romanii do 
Jos pot. iar noi, cei din Urșani. nu? 
— ne-am Întrebat atunci cînd veci
nii noștri și-au inaugurat conducta 
de apă de 2,5 km. Păi, de. a zis unul, 
doar lucrările de la Luncavicior 
pînă-n sat ar costa cam jumătate de 
milion. Ne-am sfătuit cu deputatul, 
am umblat apoi din casă-n casă, pe 
la cele 170 familii „Vreți apă la ro
binet ?“. „Cum să nu 1“ Și-am făcut 
un comitet de inițiativă. Consiliul 
popular ne-a ajutat să procurăm 
materialele. Am început să lucrăm 
de prin martie, iar Ia 23 August 
vrem să aducem Luncaviciorul la ro
binete. (Constantin Glăvan. țăran cu 
gospodărie particulară).

Scurt dialog în acea duminică, sus, 
lingă Luncaviciorul limpede, cu doî 
din cei cîteva zeci de oameni care 
ii pregăteau drumul spre robinete.

— Tata, bunicul și străbunicul vi
sau să facă fîntîni. Să ne lase apă, 
să bem întru pomenire. N-au apucat,. 
Eu uite că-s mai norocos. Las apă 
limpede de izvor în casele oameni
lor. (Constantin T. Paloș, 82 ani).

— Aveam de toate-n casă, ca la 
oraș : și radio, și televizor, și tele
fon, și... Dar nu aveam apă. De ce 
să nu fim -ca la oraș 7 (Elena Tîrlea, 
in vîrstă de 17 ani).

...Da. schimbările din conștiința 
oamenilor schimbă fața orașului, 
care crește din interior odată cu ce
tățenii săi. laolaltă cu întreaga țară. 
Cu nobila ambiție de a proiecta în 
viitor frumos si trainic măreția epo
cii in care trăim.

Iar lingă zidurile moderne ale Fa
bricii de stofe pentru mobilă, care-și 
va deschide porțile în acest an ani
versar. începuseră pregătirile pen
tru tradiționalul tîrg anual al cera- 
miștilor — „Cocoșul de Hurez". în
cordat ca un oștean, nobil ca un ca
valer. gata de mișcare ca un arc de 
oțel, cocoșul — simbol al străvechiu
lui meșteșug horezean — parcă ar 
vrea să spună : îndrăzniți mai de
parte. Uite ce lăsăm viitorului ’.

laurențiu »UȚA 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii*

în folosință magazinul „Ambianța", 
specializat în desfacerea produselor 
de mobilă, aparatură electrică și 
electrotehnică. Magazinul dispune 
și de un sistem service de trans
port și montare a mobilei la do
miciliul cumpărătorilor. Lucrătorii 
magazinului, cu o bună pregătire 
profesională, asigură prezentarea 
produselor pe utilități, oferind 
cumpărătorilor sugestii de mobila
re. mochetare și decorare a locuin
țelor. Alături de „Ambianța", a 
fost dat în folosință magazinul 
„Căminul", care pune la dispoziția 
cumpărătorilor țesături din bum
bac, lină și mătase, precum și țesă
turi decorative.

Săptămînal, in aceste două uni
tăți comerciale, precum și în cele 
de pe Calea Unirii se organi
zează expoziții cu vînzare. (Stelian 
Chiper).
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ĂIL LIBERTĂȚII NQĂSTRE,

ĂNOL UHQB.

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

A apărut în limbile maghiară și germană

NICpLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 

a! Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, transporturi^ 

circulația mărfurilor și finanțe
5 mai 1984

EDITURA POLITICA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal și al întregii familii Machel, doresc să mul
țumesc Excelentei Voastre pentru solidaritatea dumneavoastră in aceste mo
mente dificile.

Gestul dumneavoastră a constituit o sursă de mare încurajare pentru noi. 
Cu cea mai înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii, 

Președintele Partidului FRELTMO, 
Președintele Republicii Populare Mozambîc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI
ROVINARI : .

Record de productivitate 
în minerit

O mină subterană de proporții 
medii livrează intr-un an circa 1 
milion tone de cărbune. Pentru a 
realiza această producție ea trebuie 
să dispună de tehnologii adecvate 
și de un colectiv de peste 1000 
de oameni ai muncii. In condi
țiile exploatării „la suprafață", 
un colectiv de... numai 30 de oa- 

J meni a extras, in primele 5 luni 
din anul în curs, o cantitate de 
1 086 100 tone cărbune ! Milionul de 
tone a fost realizat de brigada 
condusă de minerul Constantin 
Căldărușe, de pe excavatorul 1 401, 
din cariera Tismana II. Succesul 
obținut — record absolut, de pro
ducție în extracția cărbunelui în 
țara noastră — este elocvent în ce 
privește înaltul randament produc
tiv al complexelor utilaje ce se fo
losesc în bazinul minier al Gorjului. 
El este în același timp edificator 
pentru spiritul de totală abnegație 
și răspundere muncitorească cu 
care acționează această brigadă, cu
noscută prin hărnicia ei, pentru a 
asigura patriei cantități mereu spo
rite de cărbune. Nu a fost un an 
ușor pentru extracția în cariere. 
Dar ortacii lui Căldărușe au a- 
sigurat funcționarea ireproșabilă 
a gigantului excavator și fluxul 
neîntrerupt al extracției de căr
bune. „La Căldărușe — ne spu
nea Dumitru Danciu, președin
tele comitetului de sindicat de la 
I.M. Rovinari — nu există absențe 
nemotivate și nimeni nu părăsește 
locul de muncă, indiferent ce schimb 
este, pină nu se încheie revizia uti
lajului. La aceasta contribuie spi
ritul organizatoric și de bun gos
podar, exemplul propriu de mobi
lizare al brigadierului". Așa se ex
plică faptul că in cele 5 luni indi
cele de folosire intensivă a excava
torului a fost de 150 la sută, bri
gada asigurînd. pe această bază, 
o producție suplimentară de, peste 
215 000 tone cărbune. (Dumitru 
Prună, corespondentul „Scînteii").

IAȘI ;

O nouă performanță 
tehnică și tehnologică
Zilele trecute, la Combinatul de 

utilaj greu din Iași a avut loc o 
premieră industrială deosebită : 
turnarea primei caje quarto, piesă 
ce are o greutate de 320 tone și este 
necesară laminoarelor siderurgice. 
Această performanță tehnică și teh
nologică vine să încununeze efortu
rile și experiența muncitorilor și 
specialiștilor ieșeni, care în acest 
an au reușit să realizeze și ■ alte 
piese grele de performanță, între 
care lingourile de peste 100 tone 
pentru cilindri de laminor. In ce 
privește turnarea uriașei caje, 
aceasta s-a efectuat printr-o core
lare perfectă a tuturor cuptoarelor 
din oțelăria electrică și din turnă
toria de oțel, care au realizat șarje 
de cea mai bună calitate și la orele 
strict programate. în continuare, 
.■xtragerea din forma de turnare 
după răcire, cu ajutorul a două po
duri rulante de cite 200 tone forță 
fiecare, cit și efectuarea operațiu
nilor de finisare a cajei, constituie 
de asemenea, activități in premieră, 
pe care lucrătorii și specialiștii 
combinatului le-au pregătit după o 
concepție proprie. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scînteii")»

SINAIA :

Producție suplimentară 
pentru export

n eveniment de întrecere deose- 
1’ oamenii muncii de la Intre- 

I prinderea de ’mecanică fină din Si- 
1 naia au reușit să-și îndeplinească 

sarcinile de plan la producția de 
export pe 6 luni cu 23 zile mai de
vreme. Acest succes a fost posibil 
datorită bunei organizări a produc
ției, întăririi disciplinei in muncă și 
unor noi măsuri tehnice luate în

ultima vreme : formarea unor linii 
tehnologice distincte pentru fabri
cația pompelor de injecție pentru 
export, introducerea în flux a unor 
mașini și agregate de înalt randa
ment executate prin autoutilare, 
îmbunătățirea fabricației de S.D.V.- 
uri ș. a. Ca urmare a acestui, avans 
de timp cîștigat, colectivul sinăian 
va livra, pină la finele lunii, în 
avans partenerilor externi — care 
au și solicitat acest lucru — aproa
pe 20 000 de pompe de injecție. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul „Scînteii").

TIRGU MUREȘ ;

însemnate 
economii de metal

Antrenați cu toate forțele în ac
țiunea de recuperare a unui mare 
număr de piese de schimb și re
ducerea, pe această bază, a consu
mului de metal, specialiștii și mun
citorii de la întreprinderea de re
parații auto din Tirgu Mureș au 
realizat, prin autodotare, o insta
lație de cromare și peste 200 dis
pozitive noi de recondiționare de 
înaltă tehnicitate. Pe aceste căi, 
precum și prin utilizarea pe scară 
largă a tehnologiei recondiționării 
prin metalizarea cu sîrmă în arc 
electric și cea a îndreptării arbo
rilor cotiți s-a reușit ca numărul 
reperelor recondiționate în cadrul 
activității de reparare a autobuze
lor să ajungă la peste 1 000. Ca 
urmare, în ultimul timp au fost 
recuperați 3 000 arbori cotiți și au 
fost economisite aproape 2 000 tone 
metal. Valoarea pieselor recondi
ționate, în perioada de la începutul 
anului și pînă acum, se ridică la 
peste 60 milioane lei. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

GALAȚI ;

Un produs in premieră — 
tablă foarte subțire

în cadrul sectorului de micropro- 
ducție al Institutului de cercetări 
și proiectări de fabricație pentru 
produse plate și acoperiri metalice

— I.C.P.P.A.M. Galați — unitate 
situată pe platforma Combinatului 
siderurgic — a. luat ființă un lami
nor de dimensiuni reduse, dar de 
mare importanță economică. Aici 
se realizează benzi înguste și sub
țiri destinate confecționării unor 
repere de la aparatele de măsură și 
control, ceasornice, de la diverse 
produse din industria electrotehni
că, alimentară, chimică etc. — arti
cole care pînă acum erau produse 
din tablă de import Modernul 
agregat a atins deja niveluri de 
înaltă performanță tehnică, lami- 
nind bandă din oțel special cu o 
grosime de numai 0,125 mm — o 
autentică premieră națională în do
meniul metalurgiei. Succesul a fost 
posibil prin împletirea strinsă a 
cercetării cu producția și asigură 
satisfacerea unor cerințe imediate 
ale economiei. (Dan Plăeșu, cores
pondentul „Scînteii").

BOTOȘANI :

Primele benzi transportoare 
din cauciuc

La întreprinderea pentru artico
le tehnice din cauciuc Botoșani a 
început fabricarea primilor metri 
liniari de benzi transportoare cu 
inserție textilă. La conceperea și 
realizarea noii capacități de pro
ducție și-au adus contribuția Insti
tutul de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică 
și Institutul politehnic din Bucu
rești, unde s-au elaborat principa
lele documentații tehnice, între
prinderea de mașini grele din 
București și întreprinderea de uti
laj tehnologic Buzău, care au 
realizat calandrul, instalațiile și 
presele pentru confecționat și repa
rat benzi, Institutul de proie ctări 
pentru automatizări, întreprinderi
le „Electrotehnica" și „Electronica" 
din București, care au livrat 
mijloacele de automatizări. In 
cinstea marilor evenimente politi
ce ale anului, chimiștii botoșăneni 
s-au angajat să reducă cel puțin 
cu o lună probele tehnologice, 
fapt ce se va concretiza in livrarea 
mai devreme a benzilor transpor
toare către bazinele carbonifere ale 
tării. (Silvestri Ailenei, corespon- 

■ dentul „Scînteii").

Sulina—orașul de la răscruce de ape
Gloriosul act istoric 

de la 23 August 1944 
a găsit Sulina ca un 
modest sat pescăresc. 
Treptat, localitatea și-a 
adăugat la numele de 
oraș — că era oraș 
doar cu numele — a- 
tributele urbanizării, 
prin dezvoltarea zes
trei economice și edi
litare, mai ales în pe
rioada care a trecut 
de la Congresul al IX- 
lea al partidului. Cu 
prilejul vizitelor de 
lucru efectuate aici, 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
indicat ca orașul Su
lina să revină la sta
tutul de „port liber", 
și astfel vechiul vad 
comercial a reintrat 
in atenția lumii. Tot
odată, s-a hotărît re
construirea și dotarea 
cu mijloace moderne 
a portului, dezvoltarea 
social-edilitară a ora
șului, ridicarea unor 
puternice unități in
dustriale. Numai în 
ultimul deceniu, pro
ducția industrială a o- 
rașului a crescut de 
două ori. Statutul de 
port liber a permis o- 
rașului să se înscrie 
ca un activ participant 
la derularea comerțu
lui exterior românesc. 
Astăzi, firme și orga
nizații economice străi
ne și organizații eco
nomice românești de 
specialitate cooperează 
la Sulina intr-o gamă

largă de activități, 
cum sint manipularea, 
depozitarea, sortarea, 
condiționarea, ambala
rea, prelucrarea, ex
punerea, testarea, vîn- 
zarea și cumpărarea 
diferitelor mărfuri. Ds 
asemenea, se efectu
ează expertize și re
parări de nave, ope
rațiuni financiar-ban- 
care și alte operațiuni 
specifice porturilor și 
zonelor libere.

In afara portului ex
tins și modernizat, 
unde pot fi încărcate 
și descărcate toate ti
purile de nave care 
intră pe canalul Su
lina, industria își face 
tot mai simțită pre
zența. De curind, a 
fost dat in folosință un 
modern șantier naval, 
care are capacități de 
producție capabile să 
repare și să constru
iască nave de 4 500 
tdw. urmînd ca. odată 
cu finalizarea obiecti
velor de investiții a- 
flate în lucru, să fie 
în măsură să realize
ze și nave pină la 
15 000 tdw. în vecină
tatea șantierului, pe 
malul sting al Dună
rii. se află în prag 
de finalizare un alt 
obiectiv economic — 
atelierul de dezmem
brat nave. Aici, bătrî- 
nele vapoare care au 
aruncat ancora pentru 
totdeauna vor fi de
montate bucată cu bu
cată, iar piesele bune

și metalul vor fi re
cuperate. Anul acesta, 
atelierul urmează să 
recupereze aproape 
50 000 tone de metal. I 
Tot la Sulina a fost I 
construită o modernă 
fabrică de conserve I 
din pește și, de curind, 
a luat ființă una din 
întreprinderile de ex
ploatare complexă a 
resurselor naturale din 
Delta Dunării. Tot în 
ultimii ani, aici s-au 
construit peste 300 de 
apartamente, iar în 
acest an încă 100 vor 
fi date în folosință. 
Dintre noile dotări so- 
cial-edilitare rețin a- 
tenția Liceul de me- I 
conică navală, două I 
cămine de nefamiliști, 
un cămin de copii, a- 
menajarea falezei pe 
o lungime de 5 kilo
metri, o centrală tele
fonică automată, uzi
na de apă. în curind, 
va fi dat în folosință 
un nou hotel, cu uni
tăți comerciale și 
prestatoare de servicii.

Sulina renaște. în « 
numai cîțiva ani, popu
lația ei a sporit de 
două ori. Sulina de 
azi, clădită pe vatra 
vechiului sat pescă
resc, trăiește cu ade
vărat o viață econo
mică și social-cultu- 
rală prosperă.

Neculal 
AM1HULESEI 
corespondentul 
„Scînteii"

A 35 K ANI Df IA CREAREA ORfiANEEOR DE MILIȚIE »
mit din partea dumneavoastră. Pen
tru eare, in acest moment sărbăto
resc, vă rugăm să ne permiteți să vă 
exprimăm întreaga noastră gratitu
dine și recunoștință.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că, militind 
în spiritul orientărilor și indicațiilor 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică pe care ni le-ați dat, în-' 
tregul aparat al miliției acționează 
cu fermitate și înaltă răspundere 
comunistă pentru apărarea cu vigi
lență a proprietății socialiste, a or
dinii publice, a avuției, liniștii și 
vieții tuturor cetățenilor. Așa cum 
ne-ați ordonat, o atenție prioritară 
acordăm prevenirii infracțiunilor și 
a celorlalte manifestări antisociale, 
aplicării cu fermitate a legalității 
socialiste, dezvoltării legăturilor cu 
organismele democratice ale oameni
lor muncii, cu masele de cetățeni.

Sub conducerea și îndrumarea per
manentă a organelor și organizați
ilor de partid, vcm acționa mai ferm 
în vederea perfecționării pregătirii 
politico-ideologice, de specialitate și 
militare a cadrelor, pentru însușirea 
de către întregul efectiv a doctrinei 
militare și a concepției originale 
elaborate de dumneavoastră eu pri
vire Ia apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a independen
ței și suveranității naționale a țării, 

însuflețiți și mobilizați de strălu
citul exemplu al prestigioasei dum
neavoastră personalități, precum și 
de exigențele tot mai înalte pe care 
ni le puneți în față, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, că ne vom con
sacra toate, forțele și întreaga noastră 
energie înfăptuirii neabătute a po
liticii partidului. îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a sarcinilor ce ne 
revin pentru a veghea la aplicarea 
și respectarea strictă a legalității so
cialiste, Ia întărirea climatului de 
ordine și disciplină din societate.

Vă rugăm să primiți angajamentul 
nostru comunist și ostășesc că, ac- 
ționind în spiritul prețioaselor dum
neavoastră orientări și indicații, vom 
fi permanent la datorie pentru a 
apăra cu vigilență și înaltă răspun
dere valorile materiale și spirituale 
ale societății noastre socialiste, vom 
depune eforturi sporite pentru a în
tâmpina cu noi și importante reali
zări marile evenimente politice ale 
anulni 1984 — cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antâitn- 
perialistă și cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

în climatul de puternică angajare 
revoluționară, de aleasă bucurie și 
mindrie patriotică in care întregul 
popor, strins unit in jurul partidu
lui. al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
întîmpină cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă si cel de-al XîII-lea Congres 
al partidului, vineri, in Capitală, .la 
Casa de cultură a Ministerului de 
Interne, a avut loc adunarea festivă 
consacrată Împlinirii a 35 de ani de 
la crearea organelor de miliție.

La adunare au luat parte tovară
șul Ion Coman. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului de 
Interne și ai Consiliului Politic al 
Ministerului de Interne, generali și 
ofițeri superiori din unități ale mi
nisterului. invitați.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul George Homoștean. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul de inter
ne. care. în cuvîntul său, a reliefat 
importanta creării de către partid a 
organelor de miliție. Despre semni
ficația evenimentului a vorbit tova
rășul general-locotenent Constantin 
Nuță. adjunct al ministrului de in
terne. șeful Inspectoratului general 
al miliției.

Dînd expresie sentimentelor de 
adine respect și aleasă prețuire față 

■ de conducătorul încercat și clarvă
zător al destinelor poporului român, 
participantii la adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, o telegra
mă în oare se spune :

Sărbătorind împlinirea a 35 de ani 
de Ia crearea de către partid a or
ganelor de miliție, gindurile și sen
timentele întregului personal al mi
liției se îndreaptă cu aleasă prețui
re, nemărginită recunoștință, dragos
te profundă și devotament către 
dumneavoastră, patriotul înflăcărat 
și militantul revoluționar de excep
ție. fiul cel mai bun și iubit al na
țiunii, conducătorul înțelept și cu
tezător al partidului și statului, per
sonalitate proeminentă a lumii contemporane.

Realizările importante cu care mi
litia se prezintă Ia împlinirea a 35 
de ani de Ia crearea sa se datoresc 
în mod hotărîtor conducerii și îndru
mării de către partid, sprijinului 
permanent, deosebit de prețios pri-

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA R.A. EGIPT
. La Ambasada Republicii Arabe 
Egipt din București a avut loc, vi
neri, prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a pri
mului ministru al guvernului acestei 
țări, dr. Fouad Mohieddin.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al guvernului român au 
exprimat condoleanțe ambasadorului

Mohamed Said El-Sayed tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru. Eugen Proca, ministrul sănă
tății, Lucianu Drăguț, secretar al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cei prezenți au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)
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19,20 Noi și copiii noștri 
19,40 M-am născut pe i 

melodii populare 
Teleenciclopedia 
Film serial : „Un 
cări". Scenariul : : _
și Nicolae Mihail. Ultimul
Cu mască... fără mască (color)

16,30
16,45
17,00

19,55
20,25

ȘTIRI SPORTIVE
CAIAC-CANOE, Vineri, în cadrul 

concursului internațional de caiac- 
canoe „Regata Snagov", s-au desfă
șurat finalele probelor pe distanța 
de 1 000 m. în majoritatea curselor 
victoria a revenit sportivilor români, 
dintre care s-au evidențiat Costică 
Olaru (canoe simplu), Ivan Pat- 
zaichin—Toma Simionov (canoe du
blu), Maria Ștefan (caiac simplu) și 
Nastasia Ionescu—Agafia Constantin 
(caiac dublu).

în proba masculină de caiac simplu 
pe primul loc s-a situat T. Wasche 
(R.D. Germană),, iar în cea de caiac 
dublu bărbați a cîștigat echipajul 
Ungariei.

Astăzi sînt programate finalele pe 
distanța de 500 m.

ATLETISM. — Pe stadionul „23 
August" din Capitală se vor des
fășura astăzi și miine întrecerile 
celei de-a 29-a ediții a Campionate
lor internaționale de atletism ale 
României, la care vor participa spor
tivi și sportive din nouă țări.

FOTBAL. în turneul internațional 
de fotbal pentru echipe de tineret 
de Ia Bangkok (Thailanda) selecțio
nata României a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Japoniei. Golul 
a fost înscris de Soare (min. 50). în- 
tr-un alt joc, reprezentativa Iugosla
viei a surclasat cu 8—0 (5—0) echipa 
Singapore.

în clasamentul grupei A conduce 
România — 5 puncte, urmată de Iu
goslavia, Thailanda, (tineret) — cu 
cite 4 puncte. Japonia — 2 puncte și 
Singapore — 1 punct.

CICLISM.- Campionatul republi
can de ciclism pe șosea a continuat 
vineri la Cîmpulung Muscel cu pro
ba de semifond, desfășurată pe cir
cuit — 30 de ture (60 km), în care 
victoria a revenit lui Cristian Nea- 
goe (Steaua), cu 48 puncte.

Duminică se va disputa proba de 
fond (118 km).

TENIS. — în optimile de finală 
ale probei de dublu juniori din ca
drul turneului internațional de tenis

de la Roland Garros, cuplul Mihnea 
Năstase (România) — D. Langasken 
(Olanda) a învins cu 6—4, 1—6, 6—4 
perechea engleză J. Goodall — M. 
Walker. în prima semifinală de 
simplu bărbați, campionul cehoslovac 
Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—3. 
6—3, 7—5 pe suedezul Mats Wi- 
lander. ® Pe terenurile clubului 
„Steaua" din Capitală s-au disputat 
întrecerile competiției de tenis 
„Cupa Steaua", finala feminină re
venind Danielei Moise, de la clubul 
organizator, care a întrecut-o cu 
6—0, 6—3 pe Luminița Sălăjan (Po
litehnica București). La masculin a 
cîștigat Laurențiu Bucur (Dinamo), 
învingător în finală în fata coechi
pierului său Florin Popa, cu 6—4, 
6—3.

VOLEL în ziua a 3-a a turneului 
internațional feminin de volei ce se 
desfășoară Ia Wonsan (R.P.D. Co
reeană), echipa României a întrecut 
cu scorul de 3—1 selecționata Un
gariei. Alte rezultate : R.S.F.S. 
Rusă—Polonia 3—-2; R.P.D. Coreeană 
A—R.P.D. Coreeană B 3—0.

cinema
© Acțiunea Zuzuc s PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 O lacrimă de fată : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20.
@ întoarcerea Viaținilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Prea cald pentru luna mal : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17; 19.
® Llșca : LIRA (317171) — 15,30; 18. 
0 Afacerea Pigot : LIRA — 20,30; la 
grădină — 20,45.
® Șapte băieți șl o ștrengărită : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30:

15,45; 18: 20. TOMIS (2149 46) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,45, SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 20.
• Vreau să știu de ce am aripi : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17.30; 19.30.
• Să mori rănit din dragoste de via
ță : POPULAR (35 1517) — 15; 17,15; 
19,30.
© Secretul Iui Bachus : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
• Omul care a închis orașul : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Damen tango : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tații și bunicii : UNION (13 49 04)
— 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.
® Lovitura 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 45)
— 9; 11,15; 13,30: 15,30; 17,45; 19,45, 
la grădină — 21.
© Romeo și Julicta ’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 : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17: 19.
• 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) — 
8; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la gră
dină — 21.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.

de săptămină

— reportaj 
politică 
programului 
(parțial color)

(parțial

Tinere talente ale deceniului 
tru
Omul și sănătatea
Muzică populară
Orizont telinlco-știlnțifta 
De pretutindeni.
Clubul tineretului

pa-
20.30
20.45
21,05
21.30
21.45 ..............
22,00 Telejurnal
22,15 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1

mîndra

August 
Eugen

glie

21,no _ „ ____
22,00 Telejurnal (parțial color)
22,15 Invitații televiziunii (color)

în flă- 
Barbu 
episod

Consfătuire 
pe teme medicale
La Sibiu, in organizarea direcției 

sanitare județene și a filialei Uniunii 
societăților de științe medicale, a 
avut loc consfătuirea pe tară cu 
tema „Cardiopatiile congenitale". în 
cadrul consfătuirii — la care, au luat 
parte personalități ale vieții noastre 
medicale, printre care prof. dr. do
cent Ioan Pop D. Popa. prof. dr. do
cent Costin Carp, conf. dr. T. Po
pescu, conf. dr. C. Deac — au fost 
prezentate referate și comunicări pri
vind aspectele actuale in diagnosti
cul și tratamentul cardiopatiilor con
genitale la adulți și copii, susținute 
de specialiști din București. Cluj- 
Napoca. Tg. Mureș. Oradea. Bacău, 
Brașov, Mediaș. Sibiu. (Nicolae Bru- 
jan, corespondentul „Scînteii").

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 IUNIE 1984
Extragerea I : 1 71 3 21 18 10 16 83 

28
Extragerea a Il-a : 70 25 84

33 65 60 79
47 73

© Atac împotriva Iul Rommel : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20, la grădină — 21.
® Baladă pentru Măriuca : DOINA 
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30.
• Acea pisică blestemată : DOINA
— 14,15: 16; 18; 20.
© Salamandra : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
9 Polițist sau delincvent : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45, CULTU
RAL (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.
® Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: 18,30.
® Imperiul contraatacă : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18.
© Vizită la domiciliu« MIORIȚA

Vă sint
adresat cu
Canadei.

Pot să vă asigur că voi acționa . . . .
țările noastre, a marilor idealuri de unitate, fraternitate, colaborare și pace.

profund recunoscătoare 
prilejul Investirii mele

pentru bunele urări pe care mi le-ați 
ta funcția de guvernator general al
pentru promovarea, !n relațiile dintre

JEANNE SAUVE
Guvernator general al Canadei

2J

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
la Ambasada U.R.S.S. cu prilejul aniversării 

a 50 de ani de ia stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și

1 Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, ambasadorul U.R.S.S. în Româ
nia, E. M. Tiajelnikov, a organizat, 
vineri după-amiază, o întâlnire prie
tenească la ambasada acestei țări la 
București.

Au ]
Nicolae,
C.C. al 
adjunct 
externe,

participat tovarășii Mihai 
, adjunct de șef de secție la 

P.C.R., Constantin Oancea, 
al ministrului afacerilor 

general-colonel Marin

Cronica
Ambasadorul R.P.D. Coreene Ia 

București. Zo lang Guk, a organizat, 
vineri după-amiază, la sediul amba
sadei, prezentarea filmului „Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în R.P.D. 
Coreeană".

Au participat reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, activiști de 
partid și de stat, ofițeri superiori, 
ziariști.

★
La București s-au desfășurat Iu- 

crările celei de-a Vîî-a Conferințe 
internaționale privind automatizarea 
proceselor de producție și a condu
cerii în siderurgie, la care au luat 
parte specialiști din țările membra 
ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia, 

Participanta la conferință au pre
zentat referate și au făcut un larg

Festival internațional
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste și a Uniunii 
scriitorilor, în țara noastră se des
fășoară festivalul internațional 
„Poezia și pacea", manifestare la 
care participă poeți din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cipru, Egipt. Elveția, 
Franța, RD. Germană, R.F. Germa
nia, Grecia, Iugoslavia. Polonia, 
Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Casa scriitorilor din 
Mangalia-Neptun a găzduit, cu acest 
prilej, un simpozion în cadrul căruia 
participantii au subliniat rolul crea
ției literare, al scriitorilor de pretu
tindeni în apărarea bunului cel mai

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 9 iunie, ora 21 — 12 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi răco
roasă, îndeosebi In primele zile. Ce
rul va fl mal mult noros în prima 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
averse de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice în cea mai mare parte a 
tării. Pe alocuri, cantitățile de apă că
zute vor depăși 20 de litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. La peste 1 800 me
tri altitudine precipitațiile vor £1 șl 
sub formă de lapovită șl ninsoare. 
Vintul va prezenta intensificări loca- 

■ le, predominînd din sectorul nordic

Contul curent personal este unul 
dintre cele mai moderne instrumen
te de economisire și de plăți puse 
la dispoziția populației de Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

Contul curent personal se deschi
de, la cererea persoanelor majore, 
la oricare sucursală sau filială 
C.E.C. din țară, cu condiția depune
rii unei sume inițiale de minimum 
100 de lei.

Pentru deschiderea contului cu
rent personal, solicitatorul comple
tează o cerere și un formular cu 
specimene de semnături, care se 
pun la dispoziție în mod gratuit de 
către unitățile C.E.C.

Documentația pentru deschiderea 
contului curent personal se poate 
depune și la o altă unitate C.E.C. 
în afara sucursalei ori filialei C.E.C. 
la care se deschide contul, aceasta 
devenind a doua unitate la care ti
tularul contului poate efectua resti
tuiri in numerar.

în contul curent personal se pot 
face depuneri în numerar și prin 
virament. Depunerile în numerar 
se pot face atit de titular, cit și de 
alte persoane la oricare unitate 
C.E.C. din țară. Depunerile prin vi
rament se efectuează de întreprin
derile sau de instituțiile cărora de
punătorii le-au solicitat în scris vi
rarea in cont a sumelor pe care le 
au de încasat de Ia acestea.

Restituirea în numerar a depune
rilor din cont se face numai la uni
tatea la care este deschis contul sau 
la a doua unitate indicată de titu
lar cu prilejul deschiderii contului 
persoanei care prezintă un cec (for-

(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
® Strada Hanovra ; COTROCENI 
(49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Naufragiul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Par și impar : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• îmi sare țandăra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
© Legenda șerifului din Tennessee s 
Palatul sporturilor și culturii (Are
nele Romane, 41 15 36) — 20,15.

teatre
© Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Iubirile de-o

Uniunea Sovietică
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Maria Ciocan și 
Ștefan Korodi, secretari ai Consi
liului Central al U.G.S.R., reprezen
tanți ai unor ministere și instituții 
centrale, membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie româno-sovietică, 
activiști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, carac
teristică relațiilor dintre România șj 
Uniunea Sovietică.

schimb de experiență tri domeniul 
folosirii mijloacelor moderne și a 
sistemelor tehnicii de calcul pentru 
dirijarea proceselor metalurgice, a 
agregatelor și a producției, precum 
și în domeniul tehnicii roboților in
dustriali, în scopul economisirii re
surselor energetice, a materiilor pri
me si materialelor, al imbunătătirii 
condițiilor de muncă. Au fost, de 
asemenea, abordate probleme actua
le ale automatizării legate de ela
borarea de noi procese tehnologice, 
direcțiile automatizării producției 
siderurgice în viitor, căile acceleră
rii lucrărilor în acest domeniu șl 
creșterii eficienței automatizării. .

Au fost examinate căile dezvoltării 
colaborării In cadru] C.A.E.K.. in 
domeniile menționate. In special 
ta ceea ce privește folosirea tehni
cii microprocesoarelor și a roboților 
în industria siderurgică.

(Agerpres)

„Poezia și pacea""
de preț al omenirii — pacea. liber
tatea și fericirea popoarelor.

Festivalul a programat, vineri, la 
sala Teatrului „Fantasio" din Con
stanța, un recital de versuri dedica
te păcii, cuprinzind creații ale poe
ților participantă traduse în limba 
română. Un alt spectacol de poezie, 
consacrat păcii, s-a desfășurat la 
sala mică a Palatului din Capitală, 
în zilele următoare, participantii la 
festival vor efectua vizite de docu
mentare la obiective istorice și cul
turale, precum și pe traseu] Cana
lului Dunăre-Marea Neagră.

(Agerpres)

în estul țării și la munte cu viteze de 
6U—70 km pe oră. In a doua parte a 
intervalului, cerul va deveni variabil, 
iar ploile vor fi izolate. Temperatul ile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, pe alocuri mal coborîte,. iar cele 
maxime intre 15 și 25 de grade, mal 
ridicate spre sfîrșltul intervalului, in 
București : Vremea va fi răcoroasă, 
îndeosebi în primele zile, cînd cerul 
va prezenta înnorări accentuate și 
temporar va ploua. Apoi cerul va de
veni variabil. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu Intensificări de scurt.. 
durată, predominînd din sectorul nord- 
est. Temperaturile minime vor os'cila 
între 11 și 14 grade, Iar cele maxime 
între 20 și 24 de grade, mai ridicate 
spre sfîrșltul intervalului. (Din partea 
Institutului de meteorologie și hidrolo
gie).

DE LA C. E. C.
mular primit la deschiderea contu
lui sau ulterior) semnat de titularul 
de cont sau de una dintre persoa
nele împuternicite de el.

Plățile prin virament din contu
rile curente personale sînt ocazio
nale sau periodice și se efectuează 
pe bază de documente prezentate 
sucursalelor sau filialelor C.E.C. la 
care sînt deschise conturile.

Plățile prin virament ocazionale 
se efectuează pe bază de cecuri, în 
care titularul de cont indică numă
rul de cont, unitatea bancară la care 
este deschis contul beneficiarului, 
precum și mențiunea „virament".

Din conturile curente personale 
se pot efectua plăți periodice prin 
virament, pe baza documentelor 
trimise de unitățile beneficiare la 
cererea titularului, pentru achitarea 
impozitelor, primelor de asigurare, 
abonamentelor telefonice, radio, te
levizor și radioficare, prestațiilor de 
servicii, consumului de energie e- 
lectrică și de gaze naturale, chiriei 
și alte plăți care privesc pe titularii 
conturilor curente personale.

în conformitate cu prevederile 
H.C.M. nr. 2 037/1969, titularii con
turilor curente personale care vor 
să efectueze plăți periodice din con
turile lor se adresează în scris or
ganizațiilor socialiste beneficiare, 
cărora le solicită ca documentele 
de plată să fie remise sucursalelor 
sau filialelor la care se află des
chise conturile în vederea achitării 
lor.

Cererile se vizează în prealabil de 
sucursalele sau de filialele C.E.C. la 
care sînt deschise conturile.

Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare, cererile 
se adresează unităților C.E.C. la 
care se află deschise conturile cu-l 
rente personale.

Titularii conturilor curente perso
nale care dispun efectuarea de plăți 
periodice în favoarea unor între
prinderi sau instituții au obligația 
de a asigura în cont disponibilul 
necesar efectuării plăților. In cazul 
lipsei de disponibil din cont, docu
mentele de plată nu se achită și se 
înapoiază întreprinderii sau institu
ției de la care s-au primit, răspun
derea pentru neefectuarea plăților 
revenind titularului contului curent 
personal.

Titularii conturilor curente perso
nale pot primi, la cerere, carnete de 
cecuri cu sumă limitată, care pot 
fi utilizate la efectuarea de plăți 
fără numerar pentru procurarea de 
mărfuri de la organizațiile comer
ciale de stat și cooperatiste, stabi
lite de sucursalele C.E.C. împreună 
cu organele tutelare județene ale 
organizațiilor socialiste respective.

Pensionarii titulari de conturi cu
rente personale deschise la C.E.C. 
pot să solicite în scris oficiilor de 
asigurări sociale și pensii de care 
aparțin să li se vireze pensiile în 
aceste conturi.

De reținut că toate operațiile de 
încasări și plăți se efectuează de 
C.E.C. in limita disponibilului din 
cont, iar pentru sumele păstrate în 
contul curent personal se acordă o 
dobindă anuală de 3 la sută.

viață — 20; (sala Atelier) : Gimnas
tică sentimentală — 19; (sala „Ion 
Vasllescu", 12 27 45) : Cavou! de fa
milie — 19,30.
© Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Mobilă și durere — 19: (sala Grădi
na Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î Șoa
reci de apă — 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) t Pe- 
țitoarea — 19,30.
@ Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) s Jocul de-s vacanța

— 19,30; (sala Studio) : Acești Îngeri 
triști — 18,30.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amaieus — 19,29.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(50 58 65, sala Victoria) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30; (Grădina Boema) : 
Belmondo al II-lea — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română” ‘ 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î 
Intre caftan și smoking — 18,30.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) s 
Nlcă fără frică — 17.
@ Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul mare din Moscova"
— 16.
® Studioul de teatru „Casandra" 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.



„Moment remarcabil, de deosebită importanță 
în cronica relațiilor româno-polone*

Relatări și comentarii ale presei poloneze consacrate vizitei 
oficiale de prietenie a delegației de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România

Stâti de mesale intre președintele 
fcMâi si președintele Somaliei

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

Vizita oficială de prietenie in Polonia a delegației de partid ți de stat 
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ăl Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, este reflectată pe larg în paginile presei poloneze, 
care acordă spații ample acestui eveniment de mare însemnătate in cro
nica raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

„TRYBUNA LUDU", „RZECZ
POSPOLITA", „ZYCIE WARS- 
ZAWY", „ZOLNIERZ WOLNOSCI", 
„DZIENNIK LUDOWY", „SZTAN- 
DARD MLODYCH" inserează re
portaje, însoțite de fotografii, con
sacrate principalelor momente ale 
zilei de joi — convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
vizitarea întreprinderii de apara
tură electronică „Kasprzak", întîl- 
nirea cu activul muncitoresc, de 
partid și obștesc al uzinei, vizita
rea Combinatului agricol de stat 
Mysiadlo.

„Trybuna Ludu“ publică textele 
integrale ale cuvîntărilor rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Henryk Jabjonski, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, la întreprinderea 
„Kasprzak" sub titlul comun : 
„Nu vom precupeți nici un efort 
în lupta pentru pace". „Rzecz
pospolita" paginează textul cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sub titlul : „Ne unește 
lupta pentru pace, pentru o lume a 
dreptății și egalității între toate 
popoarele".

AGENȚIILE DE PRESA 
W -• ne scurt

LA VARȘOVIA s-a deschis con
gresul Uniunii Centrale a Coope
rației .Agricole „întrajutorarea ță
rănească", informează agenția 
P.A.P. Participă delegați reprezen- 
tînd. cei 4 milioane de membri ai 
organizației, precum și invitați din 
alte țări, între care și România. 
Raportul Conducerii Centrale a 
fost prezentat de Jan Kaminski, 
președintele Conducerii Centrale a 
Uniunii Centrale . a Cooperației 
Agricole „întrajutorarea țără
nească". ', ,

VIZITA IN SUEDIA. Premierul 
Consiliului de Staț al R. P. Chi
neze, Zhao Ziyang, și-a încheiat vi
neri vizita oficială efectuată în 
Suedia. După cum relatează agen
ția China Nouă, premierul chinez 
a fost primit de regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și a avut convor
biri cu primul ministru Olof Pal

Caracterizînd atmosfera întregii 
vizite, ziarul „Trybuna Ludu" evi
dențiază primirea deosebit de 
călduroasă pe care au făcut-o înal- 
ților soli ai poporului român mun
citorii de la întreprinderea „Kas
przak", colectivul Combinatului a- 
gricol Mysiadlo, care au salutat din 
inimă pe distinșii oaspeți români.

Comentariul, care poartă titlul „O 
primire deosebit de călduroasă", se 
încheie prin sublinierea faptului că 
în timpul desfășurării dialogului la 
nivel înalt a fost exprimată do
rința comună de a se depune efor
turi în direcția ridicării pe o treap
tă calitativ nouă a colaborării re
ciproc avantajoase.

„Intensificarea colaborării" este 
titlul sub care „Zycie Warszawy" 
trece în revistă principalele dome
nii de conlucrare româno-polonă, 
evidențiind posibilitățile pe care 
Ie oferă economiile celor două țări. 
Convorbirile pe teme economice 
care au fost purtate de cei mai 
inalți reprezentanți ai celor două 
țări, arată ziarul, vor avea ca 
efect intensificarea continuă a co
laborării, spre binele ambelor po
poare.

„Rzeczpospolita" apreciază ca 
deosebit de ' fructuoasă vizita ofi
cială de prietenie a delegației 
de partid și de stat a Republicii 

me, vizita stimulînd. relațiile de co
operare în diverse domenii dintre 
cele două țări.

CONGRES. Delegații Ia cel de-al 
33-lea Congres al Partidului So
cial-Democrat din Finlanda au 
continuat dezbaterile pe marginea 
raportului privind situația politică 
internă și a raportului referitor la 
activitatea partidului. A fost exa
minat, de asemenea, proiectul nou
lui program al partidului. în ca
drul lucrărilor, Kalevi Sorsa a fost 
reales președinte al Partidului So
cial-Democrat, iar Erkki Liikanen 
— secretar general al partidului.

ALIANȚĂ A FORȚELOR DE
MOCRATICE DIN URUGUAY. 
Frontul Amplu din Uruguay a 
anunțat, in cadrul unei conferințe 
de presă, crearea în țară a Orga

Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Po
lonia. subliniind că în urma con
vorbirilor oficiale .la cel mai înalt 
nivel se va extinde considerabil 
sfera actualei colaborări economice 
dintre țările noastre.

TELEVIZIUNEA POLONEZĂ a 
prezentat, joi seara, în deschiderea 
programului de actualități, repor
taje filmate despre principalele 
momente ale zilei. In comentariul 
propriu transmis în aceeași zi s-a 
subliniat că vizita oficială de 
prietenie reprezintă un moment de 
seamă în cronica raporturilor tra
diționale dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre, evidențiindu-se 
faptul că înalții oaspeți români au 
fost primiți cu cele mai înalte 
onoruri, așa cum sînt întîmpinați 
întotdeauna prietenii apropiați și 
stimați.

POSTURILE DE RADIO și-au 
Început de fiecare dată buletinele 
cu informații privind desfășurarea 
vizitei, relevînd, în comentarii pro
prii, primirea prietenească și ospi
talitatea de care s-au bucurat solii 
poporului român pe pămîntul Po
loniei prietene.

Intr-un comentariu transmis de 
posturile de radio a fost exprimată 
încrederea că noul dialog româno- 
polon la nivel înalt va impulsiona 
și mai puternic bunele relații de 
prietenie și colaborare, va ridica la 
un nivel tot mai înalt conlucrarea 
multilaterală dintre partidele și ță
rile noastre, în interesul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

nizației Unitare, cea maî amplă 
alianță a forțelor democratice, 
populare uruguayene — transmite 
agenția Prensa Latina. Din Organi
zația Unitară fac parte partidele 
de opoziție, alte organizații poli
tice și sindicale, precum și o serie 
de asociații profesionale urugua
yene. Programul de acțiune al 
alianței vizează intensificarea ac
țiunilor consacrate democratizării 
vieții politice interne, revenirea 
țării la un guvern civil și o viață 
politică parlamentară.

COSMONAUȚII SOVIETICI Leo
nid Kizim, Vladimir Soloviov și 
Oleg Atikov și-au încheiat cea 
de-a patra lună de activitate P« 
orbita circumterestră, informează 
agenția T.A.S.S. Săptămina trecută, 
ei au efectuat experimente geo
fizice și astrofizice, cercetări me
dicale, diferite antrenamente ■ fizice.

VOT DE ÎNCREDERE. Atjpna- 
rea Republicii a Portugaliei (par
lamentul unicameral al țării) a 
aprobat, joi după-amiază. o mo
țiune de încredere prezentată de 
guvernul condus de Mario Soares. 
Moțiunea guvernului a primit votul 
favorabil al partidelor coaliției de

MOGADISCIO 8 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Republicii Democratice Soma
lia. Mohamed Siad Barre, un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace pentru po
porul prieten somalez.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
mesajul adresat, președintele Moha
med Siad Barre a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros salut, împreună cu urări de 
sănătate și fericire, de noi succese, 
prosperitate și pace poporului român 
prieten.

BUDAPESTA

Convorbiri între delegațiile de partid și de stat
ale R. P. Ungare și

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — La
Budapesta au început convorbirile 
oficiale dintre delegațiile de partid 
și de stat ale R. P. Ungare și R.P.D. 
Coreene, conduse de Jânos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și Kim

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intilnire a președintelui Siriei cu secretarul general al O.N.U.

DAMASC 8 (Agerpres). — In ca
drul întî'lnirii de la Damasc dintre 
președintele Hafez Al-Assad și secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, au fost examinate 
probleme privind situația din Orien-

centru-stînga — socialist șl so
cial-democrat. Opoziția — formată 
din.deputați ai partidelor comunist 
și Centrul Democratic și Social — 
a votat împotrivă. Observatorii de 
presă subliniază că primul ministru 
a hotărît să recurgă la moțiunea 
de încredere, la un an de la for
marea guvernului, ca urmare a ne
înțelegerilor P.S.P. cu P.S.D., cea 
de-a doua formațiune din guvern, 
asupra politicii economice.

POPULAȚIA AUSTRALIEI era 
la 1 ianuarie 1984 de 15 452 000 de 
persoane, a anunțat Biroul de 
Statistică din Canberra.

INFLAȚIE. Prețurile bunurilor 
de consum au crescut, în luna 
mai, în Argentina cu 17,1 la sută, 
rata inflației în această țară ajun- 
gînd la 568,2 la sută, ceea ce re
prezintă un record mondial absolut 
în materie —• a anunțat Institutul 
de statistici al guvernului argen
tinian, intr-un raport citat de agen
ția United Press International. Pre
țurile cu amănuntul au fost majo
rate cu 119,6 la sută -în primele 
cinci luni ale anului, respectiv cu 
568,2 la sută în ultimele 12 luni 
relevă sursele citate.

Președintele Somaliei a omagiat 
activitatea multilaterală desfășurată 
de conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată progresului 
multilateral al țării, bunăstării po
porului român, rezolvării marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Mohamed Siad Barre a amba
sadorului României la Mogadiscio, 
Gheorghe Manciu.

A fost subliniată, în’ acest cadru, 
evoluția ascendentă a relațiilor bila
terale, exprimîndu-se dorința de a 
se acționa pentru dezvoltarea lor în 
continuare. în concordanță cu înțe
legerile stabilite la cei mai înalt ni
vel.

R. P. D. Coreene
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, transmite agen
ția M.T.I. Au fost abordate căile de 
extindere a relațiilor dintre cele 
două țări, precum și unele probleme 
internaționale actuale.

tul Mijlociu, evoluția evenimente
lor din Liban și aspecte ale coope
rării siriene cu O.N.U., anunță 
agenția SANA. Președintele Hafez 
.Al-Assad a reafirmat sprijinul țării 
sale fată de propunerea privind or
ganizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., pentru so
luționarea politică a problemelor 
confliotuale din Orientul Mijlociu, 
apreciind că aceasta reprezintă mo
dalitatea cea mai realistă, în cir
cumstanțele actuale, capabilă să con
ducă la instaurarea păcii în zonă. 
De asemenea, el a exprimat spriji
nul Siriei față de eforturile vizînd 
creșterea rolului O.N.U. pe plan 
mondial, pentru ca aceasta să-și 
asume responsabilitățile ce-i revin 
in asigurarea păcii în lume, respec
tarea principiilor Cartei O.N.U. și a 
rezoluțiilor sale.

*

Președintele sirian Hafez Al-Assad 
î-a primit pe secretarul general al 
P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, aflat 
într-o vizită oficială la Damasc, 
Convorbirile s-au referit la proble
me privind relațiile dintre Partidul 
Baas Arab Socialist din Siria și 
Partidul Comunist Portughez,, pre
cum și la situația politică actuală 
dih Orientul Mijlociu.

*
BEIRUT 8 (Agerpres) — în cursul 

zilei de vineri la Beirut situația a 
fost marcată de o anumită acalmie. 
Guvernul de uniune națională con
dus de premierul Rashid Karame 
îsi continuă eforturile pentru stabi
lizarea situației. în perspectiva unei 
noi reuniuni a' Camerei Deputaților, 
programată pentru luni. 11 iunie.

r

I
Să triumfe rațiunea,

să prevaleze interesele păcii!
Avertisment împotriva primejdiei nucleare

la Congresul international
HELSINKI — „Noi, medicii, ana- 

lizînd minuțios accelerarea cursei 
înarmărilor nucleare din ultimul an, 
trebuie să avertizăm omenirea că 
întreaga viață umană se află într-o 
stare critică" — au declarat parti- 
cipanții la Congresul internațional 

/ al medicilor pentru prevenirea unul 
) război nuclear, care și-a ținut lu- 

crările la Helsinki.
Participant au adresat o scrl- 

. soare șefilor de stat ai S.U.A. și 
| U.R.S.S., chemîndu-i să depună e- 
I 
!
" WASHINGTON. — La Washing- 
ț ton se desfășoară lucrările celui 
i de-al XIII-la Congres anual al 
’ uneia dintre cele mai mari organi- 
l zații ale negrilor din S.U.A. — 
’ „Poporul unit in slujba umaniță- 
ț ții". Participanții examinează o 
< gamă largă de probleme ale vieții 
) interne și ale situației internațio- 
*- nale, între care apărarea drepturi- 
1 lor populației de culoare din 
i S.U.A., în special a dreptului la 
) munca, poziția acesteia în cadrul

, In discursul său, rever 
1 George Riddick, unul dintre

S.U.A.: „Cheltuielile militare sporesc 
în dauna alocațiilor sociale"

rametrii atinși de cursa înarmări
lor, evidențiind necesitatea adop
tării neîntîrziate a unor măsuri 
care să conducă la stoparea com
petiției militare actuale și la în
făptuirea dezarmării. El a arătat 
că majorarea, an de an, a buge
tului militar al S.U.A. reprezintă 
o grea povară pentru contribuabilii 
americani. Intr-o perioadă de cinci 
ani, a- spus el, S.U.A. își propun 
să irosească pentru cursa înarmă
rilor suma colosală de 1,5 trilioane 
dolari, in timp ce alocațiile pentru 
nevoi sociale acute au fost reduse, 
în ultima perioadă, cu 46 miliarde 
de dolari. Și aceasta, in condițiile 
în care 1,8 milioane de tineri și 
tinere de culoare, în vîrstă de 
18—24 ani; nu au locuri de muncă, 
iar 36 milioane de americani pot 
fi considerați analfabeți.

alegerilor prezidențiale de la 6 no
iembrie a.c., lupta opiniei publice 
americane pentru dezarmare și 
pace.

reverendul
> con

ducătorii organizației, și-a exprl- 
mat îngrijorarea în legătură cu pa-

I
I
I

J.

India se pronunță pentru realizarea dezarmării 
generale și totale

de ziariști vest-germani, premierul i 
indian a subliniat că oprirea ur- ? 
gentă a proliferării arsenalelor nu- ’ 
cleare constituie o primă etapă în 
cadrul procesului de realizare a i 
dezarmării generale și totale. j

DELHI — Primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, președinte 
în exercițiu al mișcării de nealinie
re, a cerut adoptarea de urgență 
de măsuri pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor nucleare. în- 
tr-un interviu acordat unui grup

Previziuni economice pesimiste pentru țările capitaliste
— formulate de Institutul american ..Wharton"

PARIS 8 (Agerpres). — Potrivit 
Institutului american de previziuni 
economice „Wharton", lumea capita
listă va fi afectată în 1986 de o nouă 
recesiune. După cum informează co
tidianul francez „Le Figaro", care 
publică prognoza respectivă, recesiu
nea se va declanșa în Statele Unite 
și se va extinde apoi la Europa oc
cidentală.

Datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare (estimată la peste . 700 
miliarde dolari), deficitul bugetar și 
comercial al S.U.A., precum și cei 
peste 17 milioane de șomeri vest- 
europeni vor constitui probleme gra
ve pentru lumea occidentală, se ara
tă în prognoza menționată. Se anti
cipează, totodată, o agravare netă a 
deficitelor balanțelor de plăți ale 
țărilor membre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.C.E.D.), precum și scăderea 

♦

*

*

al medicilor de la Helsinki 
forturi pentru reducerea pericolului 
unui conflict nuclear și să reia ne
gocierile de dezarmare. Totodată, 
ei s-au pronunțat pentru eforturi, 
de ambele părți, în direcția unei 
înghețări controlabile a producerii, f 
testării și staționării armelor ato- > 
mice și sistemelor de lansare a ‘ 
acestora, care să fie urmată de o 
reducere echilibrată a armamente
lor nucleare și de o politică de 
natură să excludă implicarea arme
lor atomice într-un conflict

r
*

*

*

*

*

*

*

armat.

valorii dolarului cu 12 la sută, pină 
în 1986, din cauza deficitului balan
ței de plăți americane. în același 
timp, vor continua să crească ratele 
dobînzilor americane, întrucît Oficiul 
Federal de Rezerve va iniția măsuri 
de stopare a presiunilor inflaționiste.

★
LUXEMBURG 8 (Agerpres). — 

Reuniți • la Luxemburg, miniștrii 
pentru problemele sociale din țările 
Pieței comune au examinat o serie 
de probleme vizînd combaterea șo
majului în cele zece state membre. 
S-ă subliniat că rata șomajului" în 
rîndul femeilor este mai ridicata 
decît în rîndul bărbaților. Ministrul 
italian al muncii, Gianni de Mi
chelis, a arătat că, potrivit estimă
rilor, în viitorii cinci ani numărul 
celor lipsiți de un loc de muncă ar 
putea ajunge. în țările C.E.E., Ia 
20—21 milioane.

OBIECTIVE HIHHAMENTALE ALE POIITICII EXTERNE PBflMOVATE K ȚARA HOflSM BE PREȘEDINTELE MICIME CEAUSESCU

10. Pentru o politică deschisă, adresată direct popoarelor, 
pentru o propagandă activă în sprijinul dezarmării și păcii

„Popoarele au dreptul să cunoască întreaga acti
vitate a guvernelor, tot ceea ce se întreprinde în nu
mele lor pe planul politicii internaționale. Trebuie ma
nifestate considerație, respect și încredere deplină în 
capacitatea popoarelor de a judeca în mod just fap
tele și evenimentele internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Un stil nou de acțiune. 

Evocarea, în această perioadă pre
mergătoare aniversării a patru dece
nii de la actul istoric de la 23 Au
gust, a multiplelor aspecte ale am
plei și bogatei activități internațio
nale a României socialiste conturează 
imaginea unei țăi'i cu o prezența di
namică și constructivă în dezbaterea 
marilor probleme ale lumii contem
porane, pe deplin angajată în promo
varea nobilelor idealuri ale păcii, 
independenței, progresului și colabo
rării. Elementul comun în abordarea 
tuturor acestor probleme atît de va
riate, în toate inițiativele și demer
surile țării noastre in viața interna
țională îl constituie un nou stil de 
acțiune.

In acești 40 de ani, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, de cind în 
fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
arena internațională s-a afirmat o 
Românie care practică un nou mod 
de politică — o politică deschisă, 
adresată direct popoarelor, care tre
buie să cunoască adevărul, fiind che
mate să-și spună cuvintul asupra a 
tot ce privește prezentul și viitorul 
lor, destinele omenirii.

Vreme îndelungată s-a considerat 
că politic^ poate și trebuie făcută 
exclusiv în cabiifete, că ar fi doar 
apanajul liderilor politici și diploma- 
ților. Acestei concepții, i-a corespuns, 
ca practică de lucru, așa-zisa diplo
mație de culise, „în spatele ușilor 
capitonate". Desigur, rolul și răspun
derea factorilor de conducere politică 
nu pot fi ignorate sau subapreciate. 
Pornind de Ia realitățile vieții so
ciale, partidul nostru, secretarul său 
genera) subliniază importanța acti
vității și deciziilor factorilor politici, 
răspunderea lor deosebită pentru 
evoluția evenimentelor internațio
nale. Se știe ce mare importanță 
acordă România dezbaterilor la nivel 
de stat, tratativelor diplomatice in 

soluționarea problemelor care con
fruntă omenirea. Elocventă mărturie 
în acest sens o constituie numărul 
impresionant de întîlniri și convorbiri 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a avut în cele aproape 
două decenii de cind se află în frun
tea partidului și a statului cu șefi de 
state, conducători de partide, repre
zentanți de seamă ai vieții politice, 
economice, științifice din cele mai 
diferite, țări de pe toate continentele. 
Este bine cunoscută, de asemenea, și 
se bucură de largă apreciere parti
ciparea activă a tării noastre la ne
gocierile din forurile politico-diplo- 
matice internaționale.

In același timp, trebuie subliniat că 
această activitate nu este și nu a fost 
concepută de partidul nostru ca 
avînd un caracter „tăinuit", „ferit de 
ochii opiniei publice". Dimpotrivă, în 
acești ani partidul nostru, președin
tele țării s-au impus ca promotori 
neobosiți ai unei politici noi, o politi
că „in văzul și auzul popoarelor", 
chemate insistent să participe activ 
la dezbaterea și soluționarea mari
lor probleme ale lumii. Constituie 
unul din marile merite ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a fi îm
bogățit cu elemente noi, originale, re
zultate din analiza aprofundată a 
marilor prefaceri ale lumii contem
porane, teza fundamentală a mate
rialismului dialectic și istoric potrivit 
căreia popoarele sînt adevăratele fău
ritoare ale istoriei ; de la această 
premisă au pornit și pornesc eviden
țierea rolului lor sporit în lumea con
temporană, aprecierea realistă că în
seși gravitatea și complexitatea pro
blemelor ce confruntă umanitatea în 
epoca noastră impun participarea ac
tivă a popoarelor în desfășurarea 
evenimentelor, în luarea deciziilor.

In politica promovată de România 
socialistă, activitatea la nivelul re
prezentanților politici ai statelor se 
îngemănează astfel organic. își gă
sește întregirea în participarea ac

tivă și conștientă a popoarelor, față 
de care, după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „trebuie manifes
tate considerație, respect și încredere 
deplină" în capacitatea lor, in rolul 
ce le revine pe marea scenă a is
toriei.

„Ușile deschise" către o- 
ptnia publică. Din această con
cepție revoluționară decurg și noi 
modalități de acțiuni practice. De
sigur, nu există cabinet care să poa
tă „cuprinde" în interiorul său po
poarele... Dar cabinetele diplomatice 
trebuie să rămînă cu „ușile deschise" 
către popoare, care au dreptul să 
cunoască adevărul, să urmărească și 
să judece activitatea guvernelor, „tot 
ceea ce se întreprinde în numele 
lor" — reluind o expresie a președin
telui României. în acest sens, exem
plul pe care-1 oferă România, to
varășul Nicolae Ceaușescu este cit se 
poate de sugestiv. Ne revin în 
memorie nenumărate momente cind 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, în Piața 
Palatului, în orașele și satele țării 
s-a adresat zecilor de mii de oa
meni, expunînd poziția țării noas
tre în diferite probleme internațio
nale, informînd asupra demersurilor 
făcute, mobilizînd la acțiune.

O caracteristică a acestei politici 
deschise, adresate direct popoarelor, 
promovată consecvent de România 
socialistă, este tocmai preocuparea 
permanentă pentru o informare largă 
și corectă a opiniei publice. în totală 
opoziție cu practicile de tăinuire a 
unor acțiuni și fapte, cu tranzacțiile 
ascunse — care se fac aproape în
totdeauna pe spinarea popoarelor, 
și tocmai de aceea sînt secrete — 
țara noastră militează pentru o po
litică dechisă și caracterizată prin 
prezentarea corectă, realistă și exac
tă a lucrurilor, în adevărata lor 
lumină. A supraaprecia pericolele, a 

prezenta lucrurile în tonalități sum
bre înseamnă a crea panică, a 
descuraja, a contribui la atitudini 
defetiste, fataliste. Așa cum, pe de 
altă parte, a minimaliza gravitatea 
unor situații, a prezenta faptele în 
tonalități trandafirii înseamnă a 
contribui la demobilizarea opiniei 
publice, la reducerea vigilenței 
popoarelor. Cine nu iși amin
tește, de pildă, că în perioada 
imediat următoare Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate și coope
rare în Europa, cind din diferite sur
se se propagau în mod insistent 
concepții euforice în legătură cu 
perspectivele destinderii. România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au atras 
atenția în repetate rînduri că pro
cesul început este încă „fragil", „re
versibil", că o destindere reală nu se 
poate clădi pe ' temelia unei fu
ribunde curse a înarmărilor, cu alte 
cuvinte — că nu poate fi destindere 
la suprafață cind în „subteran" se 
desfășoară întrecerea pentru supre
mații militare. A escamota această 
realitate — a subliniat neobosit to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
amăgi popoarele că „totul merge 
bine" înseamnă a- Ie demobiliza și a 
periclita grav însuși începutul de 
destindere conturat — ceea ce, din 
păcate, s-a și întimplat, așa cum 
atestă realitățile de azi.

în același sens, România reliefea
ză deschis, sincer, cu curaj , și realism 
primejdia ce ar reprezenta-o declan
șarea unui nou război mondial, care 
ar deveni, în zilele noastre, inevita
bil, un război nuclear. Sînt cunoscute 
aprecierile de amplu ecou interna
țional făcute de șeful statului român 
în fața întregii opinii publice despre 
consecințele intrării în acțiune fie și 
numai a unei părți din arsenalele nu
cleare existente, avertismentele pri
vind posibilitatea declanșării unei 
„ierni nucleare", a dispariției a în
seși condițiilor vieții pe planeta noas
tră. Asemenea avertismente formu
late cu prilejul întîlnirilor cu perso
nalități ale vieții politice internațio
nale, în interviuri acordate presei din 
diferite țări se bazează pe studii și 
date oferite de oamenii de știință, 
cei care cunosc cel mai bine puterea 
distructivă a armamentelor și impli
cațiile exploziilor nucleare. Ele nu au 
scopul să stîrnească panică, să înspăi- 
mînte, ci, dimpotrivă, pe baza cu
noașterii situației reale, să mobilizeze 
la acțiune pentru a preîntîmpina 
alunecarea in prăpastia nucleară.

Tot astfel cum România, prin 
glasul președintelui ei, s-a pronunțat 
și se pronunță pentru a se spune 

deschis adevărul asupra pericolului 
pe care-I reprezintă cursa înarmări
lor. Prin demersuri de la tribuna 
unor foruri internaționale, țara noas
tră a pus în evidență ce povară 
uriașă reprezintă pentru popoare 
cursa înarmărilor. Este semnificativ 
în acest sens că rapoartele conse
cutive ale O.N.U. privind „Conse
cințele economice și sociale ale în
armărilor" au la bază inițiative ro
mânești, susținute de numeroase țări 
ale lumii.

în mod constant, perseverent s-a 
ridicat România împotriva amplasă
rii de noi rachete în Europa, dezvă
luind pe scară largă inconsistența di
verselor teorii lansate cu scopul de a 
justifica în ochii opiniei publice 
noua escaladare a înarmărilor rache- 
to-nucleare. Se .știe astfel cit de in
sistent a 1’ost invocată de anumite 
cercuri militariste „teoria echilibru
lui" de forțe, încercindu-se să se 
acrediteze ideea că noile rachete ar 
fi necesare pentru întărirea secu
rității statelor respective. Dealtfel, 
fiecare măsură pe linia înarmărilor 
este prezentată ca „vital necesară" 
pentru restabilirea echilibrului. Or, 
așa cum nu o dată a subliniat Româ
nia, un echilibru real de forțe tre
buie căutat nu în sus, prin noi înar
mări, ci la niveluri tot mai coborîte, 
prin reducerea, de o parte și de alta, 
a arsenalelor.

în același sens, țara noastră a evi
dențiat nocivitatea teoriei privind 
„războiul atomic limitat", respectiv 
posibilitatea folosirii armelor atomi
ce într-un eventual conflict numai 
în Europa, fără ca aceasta să ducă la 
o conflagrație generalizată. Ca și 
cum suflul devastator, radiațiile, re
zultate din exploziile nucleare, flăcă
rile incendiului s-ar stinge de la șine 
Ia frontierele unui stat sau altuia. 
Dacă în trecut flăcările celor două 
conflagrații începute în Europa nu 
au putut fi izolate, ci s-au extins 
pe întregul glob, ar putea fi de 
conceput „limitarea" unui incendiu 
atomic ? Dar radiațiile, dar efectele 
infestării apelor, distrugerii stratului 
de ozon care protejează planeta ? 
Iată întrebări a căror ignorare, după 
cum arată țara noastră, s-ar putea 
dovedi fatală pentru umanitate. '

Vibrante apeluri adresa
te conștiinței. Pornind tocmai 
de la situația creată prin trecerea la 
amplasarea noilor rachete, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
pus în atenție faptul că asemenea 

teorii au slujit drept perdea de fum 
pentru intensificarea înarmărilor, 
ceea ce a și adus omenirea în situa
ția balansării pe marginea prăpastiei 
nucleare. „Acum, sublinia șeful sta
tului român, este necesară nu inten
sificarea acțiunilor dc propagandă și 
<le justificare a noilor măsuri care 
sporesc pericolul de război, ci sînt 
necesare acțiuni concrete pentru a 
pune capăt acestei situații... în acest 
scop trebuie intensificate eforturile 
tuturor statelor ! în acest sens tre
buie intensificată activitatea de pro
pagandă !“

Ih luările de poziție ale României, 
în cuvîntările și declarațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la asemenea probleme de importan
ță cardinală pot fi întîlnite accente 
uneori patetice, comparații foarte su
gestive, expresii de o impresionantă 
plasticitate — de o mare simplitate, 
dar și de o mare profunzime. Se 
știe cu cită forță de sugestie eviden
ția tovarășul Nicolae Ceaușescu ne
cesitatea mobilizării eforturilor pen
tru oprirea neîntîrziată a cursei înar
mărilor : „acum, pină nu este prea 
tîrziu, pină n-au început să fie lan
sate rachete, să cadă bombele"... 
„după ce vor cădea bombele nuclea
re, va fi prea tîrziu"... „nu vor mai 
fi nici vinovății, nici judecătorii"... 
Este încă o ilustrare a acestui stil 
nou, a modalității dc expresie a 
miei politici adresate atît rați
unii, cit și sensibilității umane. Po
zițiile, faptele sînt prezentate nu în 
formule ezoterice, într-un limbaj 
ermetic, criptic, ci, dimpotrivă, prin- 
tr-o comunicare directă, simplă, clară. 
Prin forța lor de sugestie, asemenea 
comparații, expresii metaforice sînt 
menite să expliciteze. să convingă, 
sporind prin aceasta înriurirea. ape
lurilor la acțiune pentru salvgar
darea păcii.

Cu poporul și pentru po- 
por. în această viziune, .a unei po
litici făcute cu poporul și în inte
resul suprem al poporului, a deve
nit o practică curentă ca toate ma
rile acțiuni ale țării să fie supuse 
dezbaterii opiniei publice. Sint cu
noscute mitingurile organizate în 
unități economice, instituții. în sate 
și orașe, ce au crescut mereu în 
amploare, culminînd cu marea adu
nare din Capitală — prilej de mani
festare a voinței de pace a poporului 
român, dar și o modalitate dc con
sultare populară asupra politicii 
adoptate și acțiunilor întreprinse, a 
activității internaționale a partidului 
și statului.

O asemenea politică se proiecțeaz 
și dincolo de hotarele țării, prin ch 
mări vibrante adresate tuturor p- 
poarelor lumii. în acest sens se in ’ 
scriu -apelurile Marii Adunări Na
ționale către parlamentele celorlalte 
țări — ca exponente ale popoarelor
— apelurile Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, diverselor or
ganizații de masă și obștești, prin 
acțiuni de o asemenea puternică sem
nificație, cum a fost Apelul pentru 
dezarmare și pace purtînd 18 mili
oane de semnături, adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării. în același spirit. România este 
promotoare a unor inițiative de am
plu ecou la Națiunile Unite,: la 
UNESCO și in alte foruri inter
naționale pentru interzicerea propa
gandei de război, pentru afirmarea 
ideilor păcii. înțelegerii și colaboră
rii. încă în 1965, Adunarea Generală
a O.N.U. a adoptat, din inițiativa , 
tării noastre. Declarația cu privire ' 
la promovarea în rindurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare. In 
Actul final de la Helsinki se află 
înscris, tot ca rezultat al inițiativei 
României, un capitol distinct privind 
măsurile menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță, între care 
sînt prevăzute o serie de acțiuni vi
zînd interzicerea propagandei politi
cii de forță, iar în prevederile con
sacrate cooperării în domeniul cul
turii se subliniază angajamentul 
statelor semnatare de a nu permite 
circulația acelor lucrări ce fac apo
logia războiului, rasismului, ideilor 
neofasciste, ci, dimpotrivă, de a pro- ‘ 
mova creațiile menite să contribuie 
la pace, la destindere și înțelegere 
între națiuni. Măsuri similare figu- , 
rează și în documentul de lucru pre
zentat de tara noastră actualei Con
ferințe pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în 
Europa.
- - Promovarea acestor nobile idei, 
antrenarea maselor populare în toa
te marile acțiuni care privesc pre
zentul și viitorul lor constituie o 
orientare definitorie a întregii poli
tici externe românești, decurgind 
din înseși țelurile fundamentale pe 
care această politică le slujește : 
pacea, independența, colaborarea și , 
progresul tuturor națiunilor. In a- 
ceasta se află, în fapt, explicația 
adeziunii depline a întregului popor 
la această politică, a unității indes
tructibile în jurul partidului, al secre
tarului său general, președintele 
Republicii.
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