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Tovarășului Kim Ir Sen - 
un călduros bun venit în România socialistă!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat ieri, în continuare, cu cadre de conducere 

și specialiști din industrie, probleme fundamentale 

ale ridicării eficienței întregii activități economice

HBHH

*n timpul analizei la standul industriei ușoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a continuat, simbătâ 
dimineața — la Complexul expozițional din Piața Scînteii - analiza privind 
modul cum se acționează de către ministere, centrale industriale, institute 
de cercetări, unități productive pentru îmbunătățirea calității tuturor produ
selor și creșterea competitivității lor pe piața externă, reducerea consumurilor

de materii prime, combustibili și energie, ridicarea continuă a eficienței eco
nomice in întreaga activitate.

Secretarul general al partidului a fost insoțit de tovqrășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, Ștefan Birlea, Ion Ursu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului..

Conducătorului partidului și statu
lui i-au fost prezentate pe larg de 
către ministrul industriei U-
ȘOare tovarășul Ion Pățan, rezul
tatele obținute în ultimul timp de 
oamenii muncii din această ramură.
soluțiile, căile și modalitățile care 
vor asigura îmbunătățirea indicato
rilor de consum și valorificare in 
realizarea produselor din industria 
ușoară. A fost reliefată atenția pe 
care specialiștii din industria ușoară 
o acordă reducerii. în continuare, a 
consumurilor de materii prime și 
materiale, reproiectării produselor, 
asigurind astfel reducerea greutății 
acestora, diminuarea pierderilor în 
procesul de fabricație, utilizarea tot 
mai susținută a materialelor refolo- 
sibile. în vitrinele special amenajate 
se regăsesc multe din aceste produse, 
care ilustrează preocupările de pînă
acum.

Analizînd situația prezentată, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
rezultatele bune obținute, subliniind, 
totodată, că există încă rezerve prin 
a căror valorificare trebuie să se asi
gure. reducerea mai accentuată a 
greutății țesăturilor și tricotajelor, 
îndeosebi pe seama diminuării con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale. Chiar din semestrul ur
mător, a subliniat secretarul general 
al partidului, este nevoie să se asigu
re ridicarea gradului de valorificare 
a produselor, cerînd conducerii mi
nisterului să acționeze cu hotărîre în 
acest sens.

Au fost prezentate în continuare 
rezultatele obținute în mărirea pro
ductivității muncii, relevîndu-se că 
anul acesta, prin măsurile luate în 
industria ușoară, se asigură o creș
tere a acestui indicator de bază cu 
12,4 la sută fată de anul 1980, iar 
pentru 1985 fiind prevăzută o sporire 
cu 27.5 la sută. S-a arătat, totodată, 
că aceste creșteri fac ca întregul spor 
de producție prevăzut pentru anii 
1984 și 1985 să se realizeze pe seama 
creșterii productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că există mari posibilități 
de creștere a productivității muncii 
în industria ușoară și a indicat să fie 
luate măsuri organizatorice și tehni
ce pentru a extinde polideservirea 
mașinilor, pirghie deosebit de impor
tantă în această direcție. Pentru a 
îmbunătăți radical situația, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să trecem de urgență la intro- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, miine sosește în țara noastră, in fruntea unei delegații de partid și de 
stat, in vizită oficială de prietenie, tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului 

Republicii Populare Democrate Coreene.Muncii din Coreea, președintele

Tovarășul Kim Ir Sen s-a născut 
la 15 aprilie 1912, în localitatea Man- 
ghionde, din apropiere de Phenian, 
într-o familie de revoluționari și 
patrioți. A pășit. încă din primii ani 
ai tinereții, pe calea luptei revolu
ționare. La 17 octombrie 1926 în
ființează Uniunea pentru zdrobirea 
imperialismului — prima organiza
ție revoluționară comunistă din 
Coreea. In 1927 a ' creat Uniunea 
Tineretului Comunist, a organizat și a 
condus lupta tineretului studios. In 
toamna anului 1929, urmărit de or
ganele represive pentru 
activitatea sa revoluționa
ră. este arestat. în iunie 
1930, în cadrul consfătuirii 
de la Kalun, a elaborat 
linia politică privind revo
luția coreeană. în 1932. to
varășul Kim Ir Sen a în
ființat Armata Populară 
Revoluționară Coreeană, iar 
in 1936 a creat Liga pentru 
Renașterea Patriei — prima 
organizație a Frontului Na
țional Antijaponez din Co
reea — fiind ales președin
te al acestei organizații.

Tovarășul Kim Ir Sen a , 
organizat și a condus spre 
victorie lupta armată anti- 
japoneză a poporului co
reean. încununată cu stră
lucita victorie din 1945. 
După eliberarea tării, la 
10 octombrie 1945, a creat 
Partidul Comunist din Co
reea, al cărui președinte a 
fost ales, în 1966 a fost 
ales secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, sub conducerea căruia 
s-a înfăptuit revoluția de
mocratică. antiimperialistă 
și antifeudală, în partea de 
nord a Coreei.

In septembrie 1948, a 
fost proclamată Republi
ca Populară Democrată 
Coreeană, tovarășul Kim 
Ir Sen fiind ales în frun
tea primului stat al muncitorilor și 
țăranilor coreeni.

în perioada războiului de elibera
re a patriei. în anii 1950—1953. tova
rășul Kim Ir Sen. îndeplinind func
țiile de șef de stat și președinte al 
Comitetului Militar al R.P.D. Co
reene. de comandant suprem al Ar
matei Populare Coreene, a mobili
zat întregul popor la înfrîngerea 
agresiunii imperialiste, obținînd o 
victorie istorică.

Sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. poporul R.P.D. Coreene 
a obținut succese de seamă în edi
ficarea patriei socialiste, a unui, stat 
socialist .cu o industrie modernă, cu 
o agricultură dezvoltată și o bogată 
cultură națională.

Toate aceste realizări au permis ca 
la cel de-al VI-Iea Congres al Parti

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Comunist Japonez, 

condusă de Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului C. C. al P. C. Japonez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă, 16 iu
nie, delegația Partidului Comunist 
Japonez, condusă de Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonez, care,- la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări din partea to
varășului Kenji Miyamoto, președin
tele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez.

Mulțumind pentru salut, tovarășul 

Mîine, în jurul orei 9,00, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremonia so
sirii delegației de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de to
varășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare Democrate Coreene, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele.Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

dului Muncii din Coreea, din octom
brie 1980, tovarășul Kim Ir Sen să 
elaboreze orientarea politică privind 
accelerarea construcției socialismului 
și comunismului. înfăptuirea unifi
cării pașnice și independente a pa
triei. prin crearea Republicii Con- 
federale Democrate Koryo.

Pentru meritele sale militare. în fe
bruarie 1953. tovarășului Kim Ir Sen 
i-a fost acordat gradul de mareșal al 
R.P.D. Coreene. I s-a decernat de trei 
ori — în anii 1953, 1972 și 1982 — 
titlul de Erou al R.P.D. Coreene. In

1958 î-a fost conferit titlul de Erou 
al Muncii al R.P.D. Coreene.

Militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. tovarășul Kim Ir Sen luptă 
neobosit pentru asigurarea drepturi
lor legitime ale popoarelor; împo
triva neocolonialismului, a imperia
lismului.

Tovarășul Kim Ir Sen a fost de
corat de două ori cu Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România11 cla
sa 1, precum și cu alte înalte ordine 
din diferite țări.

Relațiile de trainică prietenie și 
solidaritate, de strînsă colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. întemeiate pe b’ogate tradiții în. 
lupta pentru realizarea aspirațiilor

Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită tovarășului Kenji Miyamo
to un cald salut și urări de succes 

■ în .întreaga activitate.
în timpul convorbirilor s-a proce

dat la o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist Japonez, precum și la un 
schimb de păreri în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
partide, cu privire la unele aspecte 
ale vieții politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

In cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de relațiile priete
nești, de colaborare și solidaritate 
existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ja
ponez. S-a relevat că raporturile din
tre cele două partide, bazate pe de
plina egalitate, încredere și înțelege
re reciprocă, pe respectarea dreptu

comune ale popoarelor noastre de lî\ 
bertate și progres social, au cunoscut 
o dezvoltare continuă.

O importantă deosebită în consoli
darea și extinderea acestor raporturi 
au avut întilnirile la înalt nivel, care 
au intrat in tradiția relațiilor mul
tilaterale dintre cele două țări socia
liste. Prietenia. încrederea și înțele
gerea reciprocă ce caracterizează în
tilnirile româno-coreene la cel mai 
înalt nivel constituie cadrul fertil de 
lărgire și adîricire a cooperării pe 
multiple planuri dintre Republica 

Socialistă România și Re
publica Populară Demo
crată Coreeană.

„Constatăm cu satisfacție 
că, în spiritul Tratatului ro- 
mâno-corecan de prietenie 
și colaborare, al Declara
ției comune din 1978 și al 
înțelegerilor convenite cu 
prilejul intilnirilor noastre 
— releva tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
timpul vizitei efectuate la 
Phenian, in aprilie 1982 — 
relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre 
se întăresc continuu. Aces
te relații — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
sint relații trainice, se ba
zează pe o profundă încre
dere reciprocă, pe egalitate 
și respectul independenței 
naționale. Dezvoltarea lor 
continuă constituie, totoda
tă, o contribuție de seamă 
Ia cauza socialismului, pro
gresului și păcii în lume“.

Cu același prilej, tova
rășul KIM IR SEN subli
nia : „Ca țări socialiste, 
Coreea și România au sta
bilit raporturi strînse de 
prietenie pe baza principii
lor independenței și ale 
solidarității internaționale. 
Aceste relații tradiționale 
de prietenie și colaborare 
se întăresc pe zi ce trece 
prin lupta comună împotri

va imperialismului, pentru victoria 
cauzei păcii, socialismului și comu
nismului'1.

Poporul român are deplină con
vingere că și apropiata întîlnire din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen va înscrie o nouă pagină 
importantă în-cronica relațiilor din
tre cele două țări, va da un nou 
impuls dezvoltării tot mai intense și 
multilaterale a colaborării și conlu
crării dintre partidele și țările noas
tre. în interesul arnbelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului, co
laborării și păcii în lume.

Animat de sentimente de profun- 
dă stimă și prețuire, poporul român 
îl întîmpină pe înaltul oaspete din 
Coreea socialistă și prietenă cu 
călduroasa și tradiționala urare de 
„Bun venit pc pămîntul româ
nesc !".

lui fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător politica internă și ex
ternă, strategia și tactica revoluțio
nară conform condițiilor concrete din 
fiecare țară, au adus o contribuție 
însemnată la afirmarea acestor prin
cipii in mișcarea comunistă și munci
torească internațională, in relațiile 
cu forțele democratice și progresiste 
de pretutindeni. De asemenea, s-a 
subliniat importanța documentelor 
convenite intre cele două partide la 
cel mai înalt nivel, în dezvoltarea și 
aprofundarea legăturilor de colabora
re dintre Partidul Comunist Roman 
și Partidul Comunist Japonez. .

A avut loc, totodată, un larg 
schimb de vederi asupra unor aspec
te ale situației actuale internaționale. 
A fost exprimată îngrijorarea 
profundă față de dimensiunile fără
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 17 iunie 1984

DESFĂȘURAREA EXEMPLA 
A CAMPANIEI DE VARĂ 

impune organizarea temeinică a întregii activități,

TOATE INVESTIȚIILE —
FUNCȚIUNE LA TERMEN!

t
forțelor de fa sate

Iunie - lună de vîrf pe toate șantierele de investiții. 
Pentru fiecare colectiv de constructori și montori se 
impune, ca o cerință fundamentală, organizarea exem
plară a activității pentru punerea in funcțiune la terme
nele stabilite - și chiar in avans - a tuturor obiectivelor 
de investiții. In acest sens, experiența dovedește că se 
poate ciștiga timp prețios prin asigurarea unei strinse 
conlucrări intre toți factorii care participă la realizarea

noilor capacități productive, — constructori, proiectanți, 
furnizori de utilaje și beneficiari - prin întărirea spiritului 
de ordine și disciplină la toate locurile de muncă, în 
condițiile generalizării lucrului în acord global. Ne oprim 
în ancheta de azi asupra cîtorva concluzii desprinse pe 
șantierele unor obiective de investiții cu termene de 
punere in funcțiune în acest an.

Oamenii muncii din agricultură se 
află in această perioadă anga
jați cu toate forțele la executarea in 
timp optim și in condiții de cea mai 
bună calitate a lucrărilor din cam
pania agricolă de vară, Si trebuie 
subliniat că in această perioadă in 
cimp sint multe lucrări de executat, 
fiecare dintre acestea avind o im
portanță .deosebită atit pentru a se 
asigura stringerea la timp și depo-: 
zitarea fără pierderi a recoltei de 
cereale păioase. 
cit și pentru a 
se crea condițiile 
necesare obține
rii de producții 
bune la culturile 
prășitoare. In 
condițiile specifi
ce acestui an, 
executarea tutu
ror acestor lu
crări, fără intîr- 
ziere și de cea 
mai bună calita
te, fie că este 
vorba de recolta
rea cerealelor pă
ioase. însămința- 
răa culturilor du
ble, întreținerea 
sau irigarea cul
turilor, constituie 
o cerință obliga
torie. Iar aceas
ta intrucît, după 
cunrbine se știe, evoluția nefavora
bilă a vremii din prima parte a a- 
nului a' intîrziat vegetația culturilor 
cu circă două săptămini. Tocmai de 
aceea, acum este nevoie de o pu
ternică mobilizare a tuturor forțe
lor din agricultură la executarea, lu
crărilor de sezon.

Recentul dialog al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu. oamenii muncii de pe 
ogoare, desfășurat in cadrul vizitei 
de lucru efectuate in județele Olt. 
Teleorman și Giurgiu, a prilejuit 
examinarea la fața locului a diferi
telor aspecte privind starea de ve
getație a culturilor, stadiul pregăti
rii campaniei de recoltare a cerea
lelor păioase și efectuarea celorlalte 
lucrări de sezon, precum și indi
carea unor măsuri în vederea orga
nizării temeinice in această perioadă 
a întregii activități in agricultură.

Odată cu stringerea orzului de 
ne primele suprafețe in unele județe 
din sudul țării, se poate ș^urie, că 
recoltarea cerealelor, .păioase, ,r.a. 
început. Pentru ' ă 'se evită ‘Orice 
Pierdere de recoltă, cerința esențială 
este ca specialiștii din unități să 
supravegheze permanent stadiul de 
coacere a lanurilor, spre a putea 
incepe neintirziat recoltarea. Este de 
cea mai mare importantă ca prin în
treaga organizare și desfășurare a se
cerișului recolta să fie strînsă și pusă 
la adăpost în cel mai scurt timp. Așa 
cum a cerut conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
absolut necesar ca din momentul 
începerii secerișul orzului să se 
încheie în trei-patru zile, iar al 
griului în 8—10 zile. Pentru aceasta 
este nevoie ca toate combinele șă 
fie pregătite exemplar și ca toate 
formațiile să fie dotate cu ateliere 
mobile de reparații, piese de schimb 
și carburanți. încit să se asigure 
funcționarea neîntreruptă a combi
nelor pe tot parcursul zilei. In mod 
deosebit se pune problemă organi
zării perfecte a transportului și 
depozitării producției în același ritm 
cu recoltarea. Pentru evitarea pier
derilor. nimic din producția recoltată 
nu trebuie să rămînă în cîmp.

Strins legată de buna desfășurare 
a secerișului este realizarea întoc
mai a importantului program de cul
turi duble. în acest an trebuie să se 
insăminteze două milioane de hec

tare cu porumb pentru boabe, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
soia, in și cinepă pentru fibre și 
alte plante in cultură succesivă. Este 
o acțiune de mare însemnătate pen
tru a se asigura mai buna aprovi
zionare a populației și satisfacerea 
cerințelor economiei naționale. Toc
mai de aceea, așa „cum a indicat 
cu prilejul recentei vizite de lucru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pretu
tindeni trebuie să se ia toate măsu-

® Stringerea și depozitarea la timp și 
fără pierderi a cerealelor păioase 

® Realizarea întocmai a programului 
de însămînțare a culturilor duble

• Continuarea în ritm intens a lucră
rilor de întreținere a culturilor 
prășitoare

rile spre a se asigura reușita deplină 
a acestei acțiuni. Ținind seama de 
întârzierea în vegetație a cerealelor 
păioase, prima și cea mai impor
tantă măsură se referă la însămin- 

,tarea cît mai operativă a terenurilor 
de pe care a fost strins orzul și 
griul. în acest scop. este, necesar ca 
întreaga activitate, de la strinsul și 
depozitarea recoltei, eliberarea do 
paie a terenului, pregătirea solului 
și insămînțarea culturilor duble, să 

în această perioadă în agricultură este de executat un marc volum 
de lucrări. Realizarea lor la timp și in cele mai bune condiții 
reprezintă acum cea mai importantă sarcină ce revine oamenilor 
muncii ce-și desfășoară activitatea in acest sector de bază al eco
nomiei naționale. Noul dialog de lucru al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu lucrători ai ogoarelor din 
cele trei județe, indicațiile prețioase date, cu acest prilej trebuie să 
constituie pentru organele . de partid și agricole județene, consiliile 
populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole 
un program concret de acțiune pentru mobilizarea puternică a 
forțelor umane și a mijloacelor materiale din agricultură in vederea 
strîngerii la timp și fără pierderi a griului și orzului, desfășurării 
rapide a însămințării culturilor duble și efectuării in cele mai bune 
condiții a tuturor celorlalte lucrări din campania de vară.

Aurel PAPADIUC

Pe terenurile C.A.P. Drânic, județul Dolj, se execută intens prășitul 
mecanic la soia Foto : Eugen Dichiseanu

fie organizată după principiul exe
cutării in flux a lucrărilor, astfel 
incit de la intrarea combinelor in 
lan și pină la încorporarea semințe
lor să nu treacă mai mult de 48 de 
ore.

Este îmbucurător faptul că pină 
acum prima prașilâ mecanică și 
manuală s-a efectuat pe toate supra
fețele și la toate culturile. De ase
menea. este in stadiu avansat pra- 

șila a doua me
canică și manua
lă la floarea-soa
relui și sfecla de 

« zahăr, la porumb 
această lucrare 
fiind executată pe 
aproape jumătate 
din suprafețele 
cultivate. Totoda
tă. in unitățile a- 
gricole dintr-un 
șir de județe este 
în plină desfășu
rare prăși la a 
treia mecanică si 
manuală la sfecla 
de zahăr, floarea- 
soarelui și chiar 
la porumb. Sint 
rezultate bune ce 
dovedesc că oa
menii muncii de 
pe ogoare acțio
nează energic 

pentru a obține producții la nivelul 
sarcinilor stabilite. Pentru menți
nerea lanurilor curate de buruieni, 
pină la recoltare este nevoie insă ca 
în continuare in fiecare unitate 
agricolă să se asigure executarea 
prașilelor in numărul și la termenele 
stabilite pentru . toate culturile. 
Aceasta impune o amplă mobilizare 
a: forțelor, participarea la munca in 
cîmp a tuturor locuitorilor de la 
sate.

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Există mari rezerve 
de sporire 

a ritmului de lucru
în aceste zile, caracterizate prin 

instabilitatea vremii, mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, lucrătorii din 
I.A.S., in mod practic marea majo
ritate a locuitorilor satelor din jude
țul Bistrița-Năsăud, participă cu stă
ruință la executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. Un raid între
prins in consiliul agroindustrial Le- 
chința ne-a convins de această am
plă mobilizare de forțe. Atit pe so
lele intreprinderii agricole de stat, 
cit și ale cooperativelor agricole din 
Lechinta. Chiraleș, Corvinești și Ma
tei. sute de oameni erau la prășitul 
porumbului, sfeclei de. zahar. carto
filor. plantelor furajere ' rădăci- 
noase și culturilor intercalate in 
livezi. împreună cu tovarășii Maria 
Herlea, director adjunct al direcției 
agricole județene. Horvath Oscar, pre
ședintele consiliului . agroindustrial, 
și Petru Deac. directorul S.M.A., am 
trecut pe la mai multe puncte de 
lucru din unitățile agricole din acest 
consiliu. Iată citeva constatări care 
dovedesc că. deși pe ansamblul con
siliului lucrările de întreținere sint 
avansate, rezultatele ar putea fi și 
mai bune dacă la lucru ar participa 
toți locuitorii .satelor.

La C.A.P. Lechința. sfecla de za
hăr a acoperit solul și. se estimează 
o producție minimă de 40 tone la 
hectar. Președintele C.A.P.. Radu 
Wăvhter, ne spune : „Nu ne plîn- 
gem. dar acum, cînd lucrările s-au 
suprapus, cu 225 pensionari și numai 
175 brațe active in sectorul vegetal, 
tare bine ne-ar prinde dacă toți cei 
250 de navetiști ai comunei — și nu 
doar jumătate dintre ei — ar munci 
la cimp. Că și aceștia țot de aici 
mănîncă". Am reținut această preci
zare a președintelui cooperativei’. în- 
trucit și in alte comune din consiliu 
se pune problema participării la 
muncă a tuturor locuitorilor, inclusiv 
a navetiștilor. Nu peste tot insă s-a 
înțeles, că prașilele trebuie făcute 
atunci cind este nevoie, și nu 
după dorința fiecăruia. Sîntem la 
ferma Bidiu. Pe o tarla de 22 hecta
re se lucra la prașila a doua ma
nuală la sfecla de zahăr. Ce consta
tăm ? Răritul nu se efectuase, iar la 
lucru se aflau doar 14 cooperatori, 
în lan se distingeau șase fîșii .pu
ternic imburuienațe. Pe aceste rin- 
duri, prășitul a întîrziat, pentru că 
unii cooperatori, ca Lenuța Rațiu. 
Vasile Mureșan, Ludovica Pop șl 
alții, care lucrează rindurile respec
tive in acord global, au uitat să mai 
dea pe la cîmp.

Sint numai două aspecte care ates
tă că există incă rezerve mari de 
sporire a ritmului de lucru in acest 
consiliu agroindustrial. De altfel, 
acum, cînd peste tot, in toate unită
țile agricole, urgența-urgențelor fa
mine întreținerea culturilor, cu atit 
mai mult trebuie să fie mobilizați la 
prășit toțir locuitorii comunelor cu 
cit, pe ansamblul județului, porum
bul a fost prășit manual a doua 
oară numai pe 18 la sută din cele 
24 500 hectare cultivate, iar la sfecla 
de zahăr prașila a, treia pe 7 la sută 
din cele 2 200 hectare semănate. In
tensificarea prășitului se impune în
deosebi in consiliile agroindustriale 
Beclean,, Nimigea, Sinmihai, Sieu, 
Urmeniș, unde sint și cele mai mari 
fămineri în urmă.

Gheorcihe CRISAN 
corespondentul „Scînteii"

Prin buna organizare a munții—un tiștig de timp 
ethivalent tu o lună

Fabrica de mobilă din Șimleu Sil- 
vaniei și secția de reșapare din ca
drul întreprinderii de anvelope 
Zalău sint două din obiectivele im
portante de investiții la care își des
fășoară activitatea brigada nr. 3 de 
construcții și brigada nr. 2 de in- 
stalații-montaj. aparținind Trustului 
de antrepriză generală de construc
ții industriale Cluj-Napoca. Subiec
tul anchetei noastre : utilizarea fon
dului de timp maxim disponibil pe 
cele două șantiere de construcții 
industriale. Punctul de plecare : 
bineînțeles, stadiul fizic al lucrărilor 
raportat la termenele de punere in 
funcțiune.'

Din acest punct de vedere, la fa
brica de mobilă din Șimleu Silvaniei 
există toate condițiile devansării ter
menului de punere în funcțiune cu 
cel puțin o lună. Punctul forte al 
constructorilor : buna organizare a 
muncii pe șantier. S-a lucrat și se 
lucrează in schimburi prelungite la 
turnări de betoane, pardoseli și la 
alte lucrări fapt care a permis ca, 
în momentul de față, să se treacă 
la închiderile de la corpul principal 
de fabricație și la finisaje. Montorii 
și instalatorii prezenti pe șantier sint 
hotâriti să încheie lucrările in cel 
mai scurt timp, astfel ea înainte de 
marea sărbătoare națională de la 
23 August să se poată face recepția 
întregului obiectiv.

Pe 'durata întregii zile-lumină se 
lucrează și pe șantierul secției reșa
pare din cadrul întreprinderii de 
anvelope Zalău. Urmărind prezența 
constructorilor la punctele , de lucru, 
discutând cu oamenii, ,amj remarcat 
o prezentă de aproape sută la sută 
la toate formațiile. Absențele — 
foarte puține ia număr — se refe
reau doar la cei, plecați in’concediu.

Mai multă promptitudine din partea furnizorilor de utilaje!
La sfârșitul trimestrului III. in lo

calitatea Teiuș. din județul Alba, 
este planificată intrarea în,..functiune 
a unei fabrici: de zahăBtrt»?o capa
citate zilnică de prelucrare: d,e 100.0 
tone ,sfeclă :de, zahăr. Culțvțvile./in- 
tinse de sfeclă de zahăr de care dis
pune județul, la.: pare se, adaugă 
faptul că fabrica este amplasată in- 
tr'-o localitate legată prin numeroa
se căi de acces cu furnizorii de ma
terii prime, conferă noului obiectiv 
de investiții o însemnătate deosebi
tă. Timpul relativ scurt pină la sca
dentă aduce în actualitate întreba
rea : care este situația lucrărilor pe 
șantier în'momentul de fată?

Am reținut. pentru inceput. preci
zările inginerului Adrian Covaliu, 
directorul Antreprizei de construcții 
industriale Alba Iulia : ..Lucrările 
de construcții sint avansate. Pe pri
mul semestru, preliminăm o depăși
re a planului cu 6 milioane lei. For
țele existente pe, șantier, ritmul de 
lucru pot asigura încheierea lucrări
lor la termenul stabilit. întîmplnăm 

.insă mari greutăți la montaj din 
cauza nelivrării la timp a multora 
din utilajele-necesare".

Intr-adevăr, problema utilajelor 
constituie problema-cheie in reali
zarea acestei investiții. Constructo
rul a și predat beneficiarului o serie 
de lucrări. Șeful de brigadă, ingine
rul Mihai Popoviciu, face un bilanț 
al stadiilor fizică de execuție : „Au 
fost predate beneficiarului magazia 
de zahăr, gospodăria de apă. rezer
vorul de melasă, platforma de bor
hot umed, estacadele, magazia de 
materiale. In această lună vom mai 
finaliza atelierul mecanic, laborato
rul de aparate de măsură și control. 

Cit privește modul de folosire a fon
dului de timp, in marea majoritate 
a cazurilor acesta atinge și. ne 
alocuri, chiar depășește cota celor
10 ore efectiv lucrate.

Sarcinile sint defalcate zilnic, pe 
formații și oameni, astfel incit fie
care știe cu exactitate ce anume are 
de făcut. Un exemplu : formația de 
lăcătuși și sudori condusă de Petru 
Șimișne.ari avea stabilit un volum de

PE DOUĂ ȘANTIERE>
DIN JUDEJUL SĂLAJ

manoperă in valoare de 349 000 lei 
la montajul de utilaje și instalații. 
„Avem de montat 46 de prese, o 
serie de rezervoare și de realizat 
instalația de ventilație, ne spune 
șeful formației. După calculele mele, 
putem termina. în condiții calitative 
superioare, acest volum de lucrări 
chiar, in această lună". Și dulgherii 
din formația maistrului Szabo Ed- v 
mond erau prezenti fiecare la punc
tul său de lucru, hotăriți să asigure 
un front de lucru cit mai larg pen
tru montaj. „în formația noastră —' 
ne spune maistrul — nu s-a înre
gistrat nici o absență nemotivată. 
Oamenilor din formația noastră nu
11 se poate reproșa aproape nimic in 
ce privește organizarea și buna des
fășurare a muncii, disciplină in pro
ducție".

Cu toate acestea există anumite 
incertitudini in ce privește punerea 
în -funcțiune la termenul prevăzut 
si la întreaga capacitate a secției de 

precum și grupul social. Au fost, de 
asemenea, executate toate fundațiile 
de utilaje. Montorii au asigurate 
fronturi de, lucru, suficiente, dar se 
„află în așteptarea, utilajelor res
tante". .

Să adincim lucrurile la acest capi
tol. Pentru punerea în funcțiune a 
fabricii sint necesare 2 370 tone de

PE ȘANTIERUL FABRICII 
DE ZAHĂR DIN TEIUȘ

diverse utilaje. Dintre acestea au 
sosit pină in prezent circa o mie de 
tone, din care 340 sint montate. O 
precizare : multe utilaie nu au sosit 
în ordinea firească de montaj. „Din 
această cauză — ne spune Andrei 
Mantsch, șeful unei brigăzi de mon
tori — in timp ce așteptăm un mare 
volum de utilaie. altele se află în 
stoc, deoarece livrarea nu a decurs 
în ordinea tehnologică de montaj. De 
exemplu, malaxorul de nămol, neli
vrat incă. condiționează montarea 
altor 13 utilaje. Pentru noi. monto
rii. situația a devenit presantă. Ca 
prioritate pentru montaj urmează 
presele pentru borhot, filtrele și ma
șinile de tăiat sfeclă".

Pentru a se ciștiga timp, pe șan
tier au fost schimbate unele tehno
logii de montaj, astfel incit legarea 
în flux a utilajelor să permită, con
comitent. execuția unor lucrări de 
construcții. 

reșapare. De ce 1 Ne răspunde to
varășul Adrian Buscianu, șeful bri
găzii nr. 2 Zalău din cadrul Antre
prizei de instalații-montaj Cluj-Na
poca :

— Cu oamenii pe care-i avem am 
putea realiza ritmic și in bune con
diții toate lucrările de instalații e- 
lectrice. de automatizări, instalații 
tehnologice, ventilații și montaj de 
utilaje, dacă am avea tot ce ne tre
buie.

— Adică ?...
— După cum știți, o primă parte 

a capacității a și fost pusă în func
țiune. Dar. in perspectivă, lucrurile 
nu stau prea bine. Documentația este 
asigurată doar pe jumătate. Lipsesc 
o serie de proiecte, ca și instalațiile 
tehnologice aferente malaxorului, 
care nici la ora actuală nu sint con
tractate de beneficiar. Termenul de 
punere in funcțiune este programat 
in luna noiembrie. Or. prezenta in 
stare de funcționare a malaxorului 
condiționează strict respectarea aces
tui termen. Este absolut necesar ca 
utilajele să fie livrate integral pină 
la 30 iunie. Neavind aceste utilaje, 
am fost obligati -să redistribuim o 
parte din oameni la alte lucrări.

Pentru asigurarea, in continuare, 
a unui larg front de montaj, a tu
turor condițiilor de punere in func
țiune la termen a celor două obiec
tive de "investiții este deci nevoie 
de asigurarea grabnică a documen
tațiilor amintite și a utilajelor con
tractate. Totodată, trebuie efectuat 
racordul electric de "Către întreprin
derea de rețele electrice Sălaj, pen
tru ca fabrica de mobilă din Șimleu 
Silvaniei să poată fi pusă in func
țiune in devans.

Euțjen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

Așa cum se poate constata pe șan
tier. la Teiuș sint întrunițe condiții 
pentru ca în actuala campanie d ■ 
prelucrare a sfeclei de zahăr noua 
capacitate să funcționeze din plin. 
Singura problemă aflată în suspen
sie : livrarea utilajelor. Care sint 
furnizorii în discuție ? Unul dintre 
aceștia este întreprinderea „UNIO"- 
Satu Mare, care trebuia să livreze 
instalația pentru silozul de depozi
tare a .sfeclei de zahăr, precum si 
un număr de 32 transportoare cu 
bandă. Se așteaptă, de asemenea. <n 
si întreprinderea de utilaj tehnologie 
Buzău să livreze malaxorul de nă
mol. întreprinderea de utilaj ali
mentar din Slatina are de livrat, 
două mașini de tăiat sfeclă. „Inde
pendența" Sibiu — două prese de 
borhot, iar întreprinderea de utilaj 
și piese de schimb Chitila — trei 
filtre pentru secția de purificare- 
evaporare. Și lista unor asemenea 
furnizori care trebuie să se grăbeas
că nu se oprește aici.

Indiscutabil, pentru a se primi in 
cel mai scurt timp aceste utilaje pe 
șantier, este necesară intervenția 
Ministerului Agriculturii si Indus
triei Alimentare și a centralei indus
triale de resort. De asemenea, se 
impune prezenta pe șantier a unor 
reorezențanti ai proiectantului. Insti
tutul de studii, proiectări și cerce
tări pentru agricultură și industria 
alimentară București, capabili; să sta
bilească operativ, la fața locului, so
luțiile necesare și să supravegheze 
desfășurarea montajului.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"

—- Sinteți de 20 de ani directorul 
intreprinderii de pompe și rămineți 
parcă mereu tinăr! Așa arn inceput 
convorbirea cu ing. DIMITRIE GRE- 
COV, directorul întreprinderii de 
pompe „Aversa" București.

— Cind am fost numit di
rectorul acestei unități eram con
siderat printre cei mai tineri di
rectori. Iar acum, după ce timpul a 
cernut anii, iată că am ajuns printre 
cei mai vechi directori din între
prinderile Capitalei. Ceea ce pot 
să spun acum, privind cu nos
talgie spre anii de „ucenicie" 
in munca de conducere, este că’ tine
rii trebuie promovați cu mult, cu 
foarte mult curaj. Să nu ezităm cind 
numim un om tînăr in muncă de 
conducere, să nu ne fie teamă pen
tru că. mai ales azi. noile generații 
de muncitori și ingineri aduc cu ei 
cunoștințe profesionale și. in gene
ral. culturale — absolut necesare in 
munca de conducere — incomparabil 
mai vaste și mai solide decît cei din 
generațiile precedente. Și. in plus, 
ei vin cu o doză mare de îndrăz
neală, de fantezie, de dorință de a 
face ceva nou, deosebit.

— Interesant ce spuneți, numai că 
tocmai aici, la întreprinderea de 
pompe, se pare că ideile dumnea
voastră nu se verifică întocmai.. Din 
cite știm, pină de curlnd, directorul, 
inginerul-șef și contabilul-șef erau 
de o statornicie exemplară. Nu vă 
este teamă de rutină?

— Nu. Nu trebuie să ne fie teamă 
de rutină, cit timp cei care conduc 
sint tineri sau au un spirit tînăr sint 
dinamici. receptivi la nou și. mai 
ales, dovedesc o competență exem
plară. Și asta n-o spun doar eu. Iată, 
de pildă, contabilul-șef a fost pro
movat de aici în funcția de director 
economic la o întreprindere de co
merț exterior foarte importantă, iar 
directorul tehnic a trecut, la cererea 

sa. în cadrul centrului de cercetare 
și proiectare, ocupindu-se • acum de 
soluționarea unora dintre cele mai 
arzătoare probleme ale unității : in
vestițiile și asimilarea noilor produ
se. în locul lor au fost promovați 
oameni tineri, oameni crescuți aici 
in uzină. Apoi să nu uităm de con
ducerea colectivă, exercitată prin 
forme multiple : consiliul oamenilor' 
muncii, biroul său executiv, aduna
rea generală a oamenilor muncii, 
comisiile pe' domenii de pe lingă 
consiliul oamenilor muncii ș.a. Fie
care din aceste organisme ale demo
crației ndastre muncitorești își adu
ce contribuția, direcționează spre efi
ciență maximă munca de conducere. 
Sau. altfel zis. judecind dună teoria 
plusvalorii sinergice. ansamblul ofe
ră o valoare mai mare decît suma 
valorilor individuale ale ansamblu
lui. Esențial este spiritul de echipă 
care trebuie statornicit in conduce
rea oricărei unități.

— Ce loc acordați spiritului de 
echipă in ansamblul conducerii co
lective ? Nu cumva promovarea 
unui asemenea spirit facilitează a- 
parlția spiritului concesiv, tolerant ?

— Nu. dacă ne menținem in sfera 
noțiunii. Pe scurt, in concepția mea, 
spiritul de echipă înseamnă un cli
mat de muncă destins și exigent, 
cooperativ și responsabil, un dialog 
direct și deschis, sincer și clar, un 
dialog bazat pe încredere și, nu in 
ultimă instanță, un dialog eficient. 
Oamenii care ajung să lucreze in
tr-un asemenea climat nu pot fi 
altfel decit oameni care s-au deprins 
să prețuiască spiritul de echipă. Ni
mic nu consider mai important in 
exercitarea conducerii colective deeii 
spiritul de echipă bazat pc sinceri
tate și conlucrare tovărășească.

— Aduceți, des in discuție necesi
tatea sincerității, a dialogului des
chis. De ce această insistență ? .

— Nicidecum pentru că • ne-am 
confrunta cu mai știu eu ce proble

me de dezinformare, de nesinceri- 
tate. Dar imaginați-vă că eu 
discut cu colectivul unei secții, 
că trebuie să realizăm prioritar — 
onorarea priorităților tinzind a fi 
pentru noi o regulă obișnuită de pro
ducție — un număr de pompe de 
mare complexitate. Stabilim limpede 
ce are de făcut fiecare : și proiec
tantul. și tehnologul, și cel de la 
aprovizionară, și șeful de. secție, si 
maistrul etc. Este destul ca unul

Inițiativa și responsabilitatea personală 
- atribute esențiale ale muncii colective
singur din acești oameni cu respon
sabilități să nu își facă cum trebuie 
datoria pentru ca să se dea totul 
peste cap. Dar totul poate fi salvat 
dacă cel răspunzător de realizarea 
unei sarcini informează la timp asu
pra greutăților cu care se confruntă, 
datorate lui sau unor factori așa-zi.și 
obiectivi. De obicei, beneficiind la 
timp de o informare reală de acest 
fel, lucrurile se pot îndrepta prin 
măsuri luate la 'nivelul conducem 
uzinei..- Dar dacă cel răspunzător nu 
informează ? Lucrurile se incurcă si 
mai mult. Un asemenea circuit al 
informației privind starea produc
ției., asimilarea .unui produs, aprovi
zionarea tehnico-materlală ș.a. este 
posibil de asigurat doar intr-un cli
mat de muncă destins, dar exigent. 
Dezinformarea apare de regulă aco
lo unde competenta lasă de dorit. Dar 
și acolo unde răspunderile nu sint bine 
precizate, unde răspunderea perso

nală stă. cum s-ar spune, la umbra 
răspunderii colective. Știți, de pildă, 
ce salt vizibil s-a. înregistrat in exe
cuția pompelor speciale pentru cen
tralele nucleare numai pentru sim
plul fapt că. potrivit normelor inter
naționale. fiecare piesă care intră in 
componenta lor este însoțită de o fisă 
„personală" in care se înscrie nu
mele celui care a executat-o, al ce
lui care a verificat-o și al celui care 
a receptionat-o ? Pentru noi se des

prinde limpede concluzia că mai 
avem multe de făcut pentru a crea 
un adevărat reflex pentru lucrul bine 
executat, pentru a determina o ati
tudine conștientă față de necesitatea 
lucrului de calitate.

— Credeți că Întreprinderea de 
pompe este condusă științific ? Vă 
puteți considera o unitate model ?

— Este greu să vă răspund. Jude
cind după ceea ce înseamnă o con
ducere științifică azi. așa- „ca la 
carte", răspunsul nu poate fi 
pe deplin afirmativ. Pentru a- 
ceasta ar trebui să dispunem 
de un sistem informațional, și 
mai bine pus la punct, de pro
grame de producție și tehnologii 
realizate pe calculator, de linii con
duse de microprocesoare sau roboti. 
Firește, acolo unde este posibil. Noi. 
deocamdată, avem din toate . cite 
ceva. Nu, încă nu atingem 
toți parametrii unei conduceri 

cu adevărat științifice, dar cred că 
pe cei ai unei conduceri eficiente, 
da 1 Cit privește întreprinderea mo
del. se cer și aici o seamă de 
precizări. Modei in ce? în as
pectul produselor. în curățenie, 
in coeficient de înnoire și moderniza
re. în organizarea fluxurilor de pro
ducție ? Ca adepți ai dialecticii, oare 
modelul de azi mai poate fi consi
derat și mîine model ? „Modelul" 
nostru rezultă din- munca minuna

tului colectiv format aici, care caută 
să obțină rezultate maxime cu mij
loacele pe care le are la îndemină.

— Argumente ?
— Poate faptul că de la începutul 

anului — ca să mă refer la o perioa
dă mai recentă — ne-am îndeplinit 
și depășit planul la toți indicatorii, 
inclusiv la export. Sau poate 
faptul că, în ultimii 20 de 
ani, producția întreprinderii a cres
cut de peste zece ori, în timp ce nu
mărul de personal abia dacă s-a 
dublat.

— Păreți a fi un om de un calm 
desăvirșit. Vă ajută această stare in 
munca de conducere ?

— Din păcate, numai aparent sînt 
un om calm. Nu poți conduce o în
treprindere la fel de degajat ca și 
cum te-ai plimba printr-un parc 1 
Așa ar fi ideal: să imi mențin acest 
calm organic in orice împrejurare 
dar m-am convins că este greu, dacă 

nu chiar imposibil: După părerea 
mea, important este să depășești re
pede stările de tensiune și să menții 
climatul de muncă activ, construc
tiv-Ja care m-am referit înainte 
și la care tin foarte mult.

— Considerați că v-ați realizat pe 
plan profesional, ca inginer aici, la 
întreprinderea de pompe?

— La prima vedere, producția de 
pompe pare -a fi mai simplă. Dar 
cite nu sint de făcut într-o intre- 
prindere cu peste patru mii de lu
crători. cu linii și fluxuri tehnologice 
complexe 1 Este o mare satisfac
ție pentru noi. toti cei ce lu
crăm in această unitate, să știm 
că produsele pe care le reali
zăm sint așteptate — și nu de puține 
ori ca piinea caldă I — în toate sec
toarele economiei, de la marile com
binate chimice sau sisteme de iriga
ții și pină la centralele nucleare. 
Consider că important în viață este 
ca tot ceea ce faci să faci cu plă
cere. tot ce îți face plăcere să faci. 
Da, consider că m-am realizat și ca 
inginer și: in calitate de cadru de 
conducere în acest minunat colectiv 
de care mă simt strîns legat. Și la 
fel ca mine simte și gindește. sînt 
sigur.-marea majoritate a specialiș
tilor noștri.

— Dacă ar fi să vă opriți la cele 
mai frumoase amintiri din perioada 
de cind sinteți director, care ar fi 
acestea ?

— Sint un om. ca oricare alt direc
tor de întreprindere din țară. Am o 
seamă de momente, de evenimente 
aparte pe care le-am așezat în su
flet pentru totdeauna. Mă voi referi 
cu deosebire la ceea ce mi-a fost de 
mare folos în munca de conducere : 
vizitele de lucru, numeroase, pe 
care Ie-a făcut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in întreprinderea noastră. 
Prin indicațiile sale deosebit de im
portante. fiecare prezență a dinsului 
aici, in mijlocul colectivului nostru. 

s-a soldat cu o puternică înviorare 
a producției în toate compartimen
tele.

— Ce vă nemulțumește in munca 
dumneavoastră?

— Cred că faptul că nu reușesc 
să-mi fac mai mult timp să stau de 
vorbă cu oamenii. Discut des cu 
muncitorii, aproape pe toți ii știu si 
cum ii cheamă, dar. in general, dis
cut numai probleme de producție. 
Și nu cred că e bine. Trebuie să-mi 
fac timp să discut mai mult și 
despre problemele lor personale și nu 
numai cu prilejul audiențelor. M-am 
convins că unii oameni care se con
fruntă cu unele probleme personale 
sint mai puțin interesați de proble
mele fabricii. De aici și pină la 
exagerarea intereselor personale sau 
locale. în dauna celor colective, nu 
este decît un pas. De multe ori dis
cutăm cu muncitorii, cu reprezen
tanții oamenilor muncii din C.O.M. 
că este datoria și răspunderea tutu
ror să participe la conducerea în
treprinderii. să asigure această mun
că de conducere și organizare efec
tiv, nu să se facă simpli pur
tători de cuvint ai unor interese 
particulare, locale. Democrația mun
citorească poate funcționa real numai 
dacă oamenii simt cu adevărat că ei 
conduc efectiv întreprinderea si se 
implică direct, cu toată răspunderea, 
în exercitarea actului de conducere.. 
Or. în această privință, deși in ul
timii ani s-au înregistrat., calitativ 
vorbind, progrese remarcabile, tre
buie să acționăm în continuare sub 
conducerea organizației de partid, 
cu sprijinul’ tuturor comuniștilor 
pentru a-i'învăța pe absolut toți 
membrii colectivului școala demo
crației, a conducerii și responsabili
tății muncitorești.

. Convorbire consemnată de 
Viorel SĂLĂGEAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat ieri, în continuare, cu cadre de conducere și specialiști din industrie, 

probleme fundamentale ale ridicării eficienței întregii activități economice

Se discută concret, în sectoarele chimiei și industriei ușoare, probleme ale ridicării calității produselor și valorificării superioare a materiilor prime

(Urmare din pag. I) 
ducerea de linii de producție meca
nizate și automatizate, aceasta re- 
prezentînd problema numărul unu in 
momentul de fată.

Secretarul general al partidului a 
cerut ministrului industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică și electro
nică, Alexandru Necula, să asigure 
în termenul cel mai scurt realizarea 
in tară a acestor linii complexe. S-a 
indicat, totodată, întocmirea unor 
programe privind realizarea acestor 
instalații de automatizare pentru in
dustria ușoară și constituirea in 
acest scop a unui colectiv special 
pentru această ramură.

în continuare, secretarul general al 
partidului a fost informat despre re
zultatele obținute pe linia reducerii' 
costurilor de producție, arătîndu-se 
că prin măsurile luate acestea au 
fost micșorate. S-a relevat că pe 
această cale s-a obținut în ultimii 
trei ani un spor de producție de pes
te 14 miliarde lei.

Secretarul general al partidului a 
atras și de această dată atenția a- 
supra rezervelor existente în acest 
domeniu și a insistat asupra necesi
tății creșterii productivității muncii, 
diminuării consumurilor specifice, 
pentru ca astfel să se reducă costu
rile de producție și, în general, să 
fie sporită eficiența economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat au vizi

tat standurile centralelor industriale 
de specialitate din industria ușoară, 
unde se regăsesc produse cu greu
tăți reduse, cu o plăcută linie este
tică. Se remarcă unele țesături ușoa
re din bumbac, mătase, in, ca si cele 
de tricotaje și confecții. în sectorul 
de încălțăminte, unde, de asemenea, 
au fost prezentate realizările cele 
mai recente — produse ușoare, din 
piele și înlocuitori, de o eleganță și 
finețe deosebite — o mare atenție 
s-a acordat, în cadrul discuțiilor, va
lorificării superioare a pieilor. Apre
ciind ce s-a obținut pînă acum, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
cadrelor de conducere, specialiștilor 
să se depună toate eforturile pentru 
a se ajunge la rezultate cît mai bune, 
pe măsura posibilităților de care 
dispunem.

Și în celelalte sectoare reprezen
tate — sticlărie, porțelan, menaj și 
articole casnice — au reținut atenția 
o serie de obiecte cu caracteristici 
funcționale și cu parametri tehnici 
superiori. Secretarul general al parti
dului a subliniat importanta deose
bită ce trebuie acordată în continua
re reducerii, pe toate căile, a con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale, a costurilor de produc
ție și creșterii productivității muncii, 
ridicării calității produselor.

Analiza a continuat în ramura jp_ 
dustriei chimice. Secretarului 
general al partidului i-au fost pre

zentate de către ministrul de resort, 
Gheorghe Dinu, rezultatele obținute 
în diminuarea consumurilor, eres- t 
terea productivității muncii, valori- îț 
ficarea materialelor refolosibile, di- A' 
versificarea producției și reducerea >4 
importurilor, y

A fost scos în evidentă aportul 
deosebit al cercetării românești, în 
special al celei chimice, la dezvol
tarea și modernizarea acestei impor
tante ramuri a economiei naționale, 
contribuția remarcabilă a Institutului 
central de chimie, aflat sub directa 
conducere și îndrumare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 

.al guvernului,.președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, președintele Consiliului ști
ințific al acestei unități etalon a 
cercetării noastre științifice. Specia
liștii din unitățile componente ale 
institutului au realizat în 1983 peste 
1 300 de produse și sortimente, asi- 
gurîndu-se diminuarea efortului va
lutar al tării, au elaborat un mare 
număr de tehnologii vizînd redu
cerea consumurilor de materii pri
me, combustibili și energie, proce
dee de recuperare a materialelor re
folosibile, au soluționat diverse alte 
probleme deosebit de importante 
pentru producția industriei chimice.

Relevîndu-se preocupările munci
torilor și specialiștilor din industria 
chimică, s-a subliniat că prin re- 
proiectarea și folosirea unor noi teh

nologii, la marea majoritate a pro
duselor din mase plastice grosimea 
a fost redusă, față de 1980, cu pînă 
la 50 la sută, iar greutatea s-a mic
șorat cu pînă la 30 la sută. La ar
ticolele tehnice din cauciuc a fost 
diminuată greutatea cu pînă la 35 la 
sută, iar la anvelope în medie cu 
10 la sută, în condițiile menținerii 
caracteristicilor tehnico-funcționale 
ale acestor produse. în prezent, din- 
tr-o tonă de materie primă, se pro
duc în plus 14 anvelope pentru tu
risme. în industria firelor și fibrelor 
chimice, dintr-un kilogram de mate
rie primă se obține un fir de circa 
8 Ori mai lung față de acum trei ani.

Analiza modului de îndeplinire a 
normelor de consum, indicate cu pri
lejul întîlnirii de lucru din 1983 a 
secretarului general al partidului cu 
cadre de conducere și specialiști din 
industria chimică a scos în evidență 
faptul că la majoritatea produselor 
normele se situează la nivelul prevă
zut în program, la unele chiar mai 
redus, dar mai există încă produse — 
îndeosebi în industria anorganică — 
unde consumurile se mențin ridicate.

Secretarul general al partidului, 
apreciind activitatea desfășurată în 
această direcție, a cerut conducerii 
ministerului,. centralelor industriale, 
specialiștilor, să găsească posibilități 
ca în cel mai scurt timp toate pro
dusele industriei chimice să se înca
dreze în normele elaborate, pentru 

reducerea In continuare a consumu
rilor. La definitivarea normelor de 
consum, a arătat tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să se țină cont 
de rezultatele obținute pe plan mon
dial. S-a cerut, de asemenea, să se 
acționeze cu fermitate, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în toate 
unitățile, pentru asigurarea funcțio
nării instalațiilor la capacitățile pre
văzute în proiecte.

Tovarășa academician doctor Ingi
ner Elena Ceaușescu a arătat că prin 
posibilitățile tehnice create și exis
tența unui important și valoros nu
măr de specialiști, cercetarea chimică 
trebuie și poate să contribuie. într-o 
mai mare măsură, la reducerea în 
continuare a consumurilor de mate
rii prime, materiale, combustibili și 
energie, la progresul industriei noas
tre chimice.

A fost analizat programul privind 
Intensificarea recuperării și va
lorificării materialelor refolosibi
le. în acest domeniu, sarcinile 
stabilite de Conferința Națională 
a partidului și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost înfăptuite. 
Valoarea produselor recuperate si 
refolosibile din trimestrul I al aces
tui an este egală cu cea din întreg 
anul 1980, azi fiind recuperate peste 
90 de produse, unele reprezentînd 
valoroase materii prime. Remarcînd 
aceste rezultate, secretarul general 
al partidului a arătat că în chimie

mai sînt însemnate rezerve. îndeosebi 
în industria maselor plastice, și tre
buie acționat pentru înfăptuirea in- 
tegrală a prevederilor privind recu- 

g perarea resurselor energetice.
O bună impresie au făcut rezulta

tele înregistrate în domeniul asimi
lării și recondiționării pieselor de 
schimb. Ca urmare a îmbunătățirii 
activității în această direcție, la ni
velul acestui an circa 35 la sută din 
necesarul de piese de schimb al in
dustriei chimice este acoperit prin 
recondiționări.

Examinarea programului de creș
tere mai accentuată a productivității 
muncii în actualul cincinal a pus în 
evidentă realizările obținute — un 
spor de 7,7 la sută în trimestrul I al 
anului în curs fată de media din 
1983. precum și posibilități de creș
tere a acestui indicator.

Au fost prezentate apoi progra
mele de măsuri la nivelul centralelor 
industriale, numeroase produse noi 
cu caracteristici superioare realizate 
cu consumuri de materii prime și 
energetice reduse, precum și o serie 
de tehnologii moderne de înaltă pro
ductivitate și eficientă economică, 
elaborate de specialiști din unitățile 
industriale împreună cu cei din cer
cetare și proiectare.

Secretarul general al partidului a 
Indicat factorilor de răspundere să 
termine intr-un timp cît mai scurt 

, lucrările de Investiții șt in primul 
J,: rînd la instalațiile menite să contri- 

buie la modernizarea unor capaci- 
tăți existente, la ridicarea gradului 

ț" de valorificare a materiilor prime. 
De asemenea, s-a cerut să se depună 
eforturi pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea activității industriei de cos
metice și medicamente pe baza ma
teriilor prime indigene, prin valori
ficarea florei din țara noastră.

Adresînd felicitări pentru rezulta
tele obținute, secretarul general al 
partidului a arătat că este necesar 
să se acționeze în continuare în ve
derea sporirii eficienței întregii in
dustrii chimice pe baza diminuării 
consumurilor, a valorificării superi
oare a materiilor prime și materia
lelor, creșterii calității produselor, 
ridicării permanente a productivi
tății muncii.

La încheierea acestei analize, mi
niștrii de resort, specialiștii, toți cei 
prezenți au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru indicațiile 
și orientările date și cu acest prilej, 
asigurîndu-1 că vor acționa cu fermi
tate în vederea transpunerii lor în 
practică. Ei au exprimat, astfel, hotă- 
rîrea colectivelor de muncă din in
dustriile chimică și ușoară de a de
pune eforturi susținute, alături de 
oamenii muncii din întreaga econo
mie, pentru realizarea exemplară a 
prevederilor de plan pe acest an ju
biliar și pe întregul cincinal.

n B H ■ n ■

40 de ani de mari izbînzi sub stindardul partidului

Rînauri despre cel mai tînăr
oraș al țării

Rovinariî a fost declarat oraș în . 
decembrie 1981. Este cel mai tinăr 
oraș al țării; născut printre rovinele 
Gorjului cu numai trei ani în urmă, 
ca răspuns la nevoia țării de căr
bune, de cît mai mult cărbune. 
Orașul nostru este în primul rînd 
un oraș al minerilor, și ei își fac 
din plin datoria. întreprinderea mi
nieră Rovinari a dat anul trecut 
aproape 9 milioane de tone de lig
nit, adică circa 20 la sută din în
treaga producție de cărbune a ță
rii, iar în acest an va da 10,8 mi- ■ 
lioane de tone. Și la carierele de la 
suprafață, și la abatajele subterane 
oiicine va găsi la oameni hotărîrea 
fermă ca steagul de întreprindere 
fruntașă și locul I pe țară, cîștigate 
anul trecut, să fie menținute și în 
acest an. ,

Iar hotărîrea este confirmată de 
fapte. Astfel, cariera Tismana II a ■ 
realizat o producție suplimentară, 
peste plan, de. peste 50 000 tone de 
cărbune. Carierele Rovinarilor sînt 

■ dotate cu 30 de excavatoare de 
mare capacitate, cu peste 60 de ki
lometri de benzi transportoare și cu 
alte - utilaje moderne, al căror ran
dament a sporit substanțial an de 
an. Brigadierul excavatorist Con
stantin Căldărușe lucrează cu o 
productivitate medie orară de 750 
metri cubi de cărbune. Și nu este 
singurul exemplu de acest gen care 
s-ar putea da.

1
j OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI $1 CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ }

I SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEIE 1

Pentru cei 18 500 de mineri s-au 
construit pînă acum la Rovinari 
3 000 de apartamente. Alte peste 
800 se vor adăuga anul acesta. Ora
șul crește și se înfrumusețează me
reu și repede. împreună cu blocu
rile de locuințe se construiesc și un 
magazin universal, un liceu cu, că
min, cantină și ateliere bine dotate, 
un spital, o casă de cultură, se 
amenajează noi spații verzi.. Avem 
un foarte frumos parc cu castani, 
tei și brazi, amenajat prin muncă 
patriotică de locuitorii qrașului. 
După numai un an de existență ca 
oraș, Rovinarii au obținut locul trei 
pe țară în întrecerea socialistă din
tre orașe, iar în anul următor, locul 
al doilea în aceeași competiție a 
hărniciei și inițiativei.

Odată cu actul de naștere al ora
șului s-a constituit și noua formă 
de organizare — Centrul industrial- 
agrar Rovinari, care cuprinde, pe 
lingă oraș, și patru comune subur- ' 
bane, unde trăiesc și muncesc peste 
27 000 de oameni. Astfel, putem 
spune că noul oraș al minerilor, deși 
se află doar în cel de-al treilea an, 
are șl suburbii, dar nu în sensul 
obișnuit al cuvîntului ; este vorba 
de unități agricole socialiste, mo
derne. cu ferme zootehnice, legumi
cole și pomiviticole, care contribuie 
substanțial la aprovizionarea .orașu
lui cu produse agroalimentare. La 
rindul lor, oricînd este nevoie de o 

mină de ajutor pentru țarami 
cooperatori din satele-suburbii, mi
nerii, energeticienii, constructorii 
din oraș nu pregetă să o dea.

Locuitorii Rovinarilor îl asigură 
pe ctitorul orașului lor — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că vor cinsti 
cele două evenimente majore ale 
acestui an — cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și

Abraziv
întreprinderea de pietre abrazive 

a fost construită la indicația secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru a 
se reduce la minimum importurile 
la astfel de produse. Intrată in pro
ducție in 1981, după doi ani, a 
atins capacitatea proiectată pentru 
prima etapă, fiind cea mai nouă 
unitate economică de pe harta mu
nicipiului Bîrlad.

Cu un colectiv tinăr — media de 
vîrstă, 22 ani — cu oameni care au 
învățat din mers să producă aceste 
„auxiliare* fără de care industria 
constructoare de mașini, șl nu nu
mai ea, nu poate lucra, unitatea a 
asimilat și executat pietre cu gro
simi variind de la cîțiva milimetri 
pină la cîțiva centimetri și cu dia- 
metre care ating 1 100 de milimetri. 
Pină acum au fost asimilate peste 
5 500 sortotipodimensiuni.

în acest an — anul în care sărbă
torim 40 de ani de muncă liberă și 
ne pregătim să intîmpinăm cu noi 
fapte de muncă Congresul al XIII- 
lea al partidului, colectivul își pro-

alantiimperialistă și Congresul 
Xlll-lea al partidului prin noi fap
te de muncă atît în bătălia pentru 
mai mult cărbune, cît și în cea pen
tru creșterea și înfrumusețarea, în 
continuare, a celui mai tînăr oraș 
înscris pe harta țării.

Prof.
orașul

Octavian DOBRIȘAN
Rovinari

românesc
pune să ajungă la 6 500 sortotipodi
mensiuni.

— In urma vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în în
treprinderea noastră, ne spune ina. 
S. Milancovici, a îndrumărilor pe 
care ni le-a dat am creat și 43 sor
totipodimensiuni proprii, din ma
teriale recuperabile, efort care s-a 
concretizat în economisirea a 10 
tone granule abrazive de calitate 
superioară.

Tot despre reducerea importului 
ne vorbea cu mândrie și inginerul 
Emanoil Rusu, coautor al primelor 
două invenții realizate pînă acum 
în întreprindere, care au, adus eco
nomii la import, într-un singur an, 
în valoare de 3,3 milioane lei.

Un colectiv tînăr, dar cu preocu- 
. pâri și rezultate de înaltă respon
sabilitate.

Emllian MUNTEANU 
vicepreședinte al Consiliului 
de control muncitoresc 
al activității economice 
și sociale - Bîrlad

...Așa au devenit roditoare 
dealurile sterpe

E o treabă bine știută — a obține 
producții agricole bune pe ter'enuri 
deluroase este mai greu decît pe 
terenurile de șes. Un asemenea 
obiectiv și-au propus să-l realizeze, 
la îndemnul și cu sprijinul orga
nelor județene de partid și de stat, 
țăranii cooperatori și mecanizatorii 
din satul Babța, județul Satu Mare. 
Ce-i drept, ideea „cuceririi" unor 
terenuri sterpe sau slab producti
ve, cum sînt cele de pe dealurile 
printre care se strecoară pîrîul Cer
na, care străbate și localitatea 
noastră, nu a avut la început prea 
mulți adepți. „Nu ies de aici in 
veci producții de porumb mai mari 
de 1 000 kg la hectar 1“ își dădeau 
cu părerea unii. Astăzi însă, cînd 
pe dealurile Cernei, producțiile de 
porumb și de alte cereale sînt de 
aproape 3 ori mai mari în compa
rație cu cele anterioare, aceiași oa
meni au numai cuvinte de satisfac
ție și de laudă pentru cei care au 
adus și pe aceste plaiuri metode de 
lucru avansate, științifice, asigurînd 
sporirea fertilității terenurilor în 
pantă.

în urma vizitei de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o la Stațiunea de combatere a 
eroziunii solului Perieni (Vaslui), 
cu realizați notabile in acest dome- 
■niu, și a indicațiilor sale de a se 
extinde această experiență in toate 
județele țării, cooperativa agricolă 
de producție din Babța a fost în
vestită cu o răspundere înaltă, care 
ne onorează — aceea de a fi „peri
metrul etalon" pentru județ în exe
cutarea unor astfel de lucrări șl 
obținerea unor producții agricole 
ridicate. în acest cadru s-au reali
zat lucrările de combatere a ero
ziunii solului, care s-au executat pe 
o parte din dealuri în sistemul 
„benzi înierbate", pe alte terenuri, 
în pantă, amenajîndu-se terase. De 
asemenea, au fost nivelate ogașele 

și rîpele formate de curenți șl s-au 
făcut plantații de protecție, în 
scopul stabilizării terenurilor și a- 
tenuării forței de spălare a pămân
tului.

Aplicînd riguros regulile agroteh
nicii avansate, ne-am propus ca in 
1984 — anul celei de-a 40-a aniver
sări a gloriosului August eliberator

„Comuna
Săbăoani este comuna cu cei mai 

mulți copii din județul Neamț, o 
adevărată „comună a tinereții*. Din 
cei 13 000 locuitori, aproape 6 000 
sînt copii pînă la 15 ani. După 
eliberare, natalitatea a crescut în 
permanență în comuna, noastră, iar 
mortalitatea infantilă a scăzut 
neîncetat.

Dar altfel au stat lucrurile pe 
vremea copilăriei mele. în anul 
1928 o epidemie a secerat la rînd, 
și vîrstnici, și copii, cu nemiluita. 
Agentul sanitar al comunei, pe 
atunci singurul cadru sanitar de la 
noi, anunțînd numărul mare de 
decese, scria in raportul său către 
serviciul sanitar al județului Ro
man că in Săbăoani nu există nici 
dispensar, nici medic, că bolile fac 
ravagii, că satul are urgentă ne
voie măcar de un singur medic ! 
Dar strigătul lui de alarmă nu a 
fost ascultat, iar moartea a conti
nuat să secere, înainte de vreme, 
nenumărate vieți.

Așa era odinioară. Astăzi de sd- 
-nătatea locuitorilor comunei are 
grijă un colectiv de 19 cadre sani
tare. Avem un dispensar și o ma
ternitate dotate cu toate cele de' 1 
trebuință. Pentru cei peste 3 000 de 
elevi funcționează în comună 7 
școli șj un liceu agroindustrial, iar 

și al celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului — să obținem la cul
turi păioase, prășitoare șt plante 
tehnice producții care să însemne 
adevărate recorduri ale acestei zone, 
la care se vor adăuga, desigur, și 
producțiile mari de plante fura
jere ce se vor obține de pe benzile 
înierbate. Munca noastră unită, 
îmbinată cu știința avansată ne dau 
certitudinea că obiectivele pe care 
ni le-am propus vor fi atinse.

Cernea ȘTEFAN 
inginer-șef la C.A.P. Babța, 
județul Satu Mare

tinereții'1
pentru cel aproape 600 de preșco
lari avem 3 grădinițe. De instruirea 
și educarea tinerei generații a sa
tului nostru se ocupă peste 150 de 
cadre didactice.

La noi sînt circa 20 de mame 
care au, fiecare, cite 12, 13 și chiar 
14 copii. A avea mulți copii este o 
tradiție veche, moștenită de la stră
moși. Statul vine, după cum se 
știe, în ajutorul familiilor cu mulți 
copii. La'Săbăoani, în jur de 500 de 
mame primesc, lunar, prin consi
liul popular, un ajtitor familial 
care se ridică in total la 120 000 
lei, iar 20 dintre ele primesc cite 
500 lei lunar plus alocația de stat, 
burse și alte avantaje. 90 de femei 
au primit titlul de cinste de 
„Mamă eroină", 330 sînt decorate 
cu „Gloria maternă" clasa a Il-a, 
iar 440 cu „Gloria maternă" clasa 
a Ill-a. Anual, femeile din comu
na noastră aduc pe lume în jur de 
300 de copii, știind că ei vor avea 
tot ce este necesar pentru a crește 
sănătoși și 'zdraveni, pentru a în
văța și a deveni oameni de nă
dejde ■ ai țării.

Petre ȘESCU
țăran cooperator - pensionar, 
comuna Săbăoani, județul Neamț
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importanta caracteristică a 
literaturii noastre de azi este 
puternica dezvoltare a roma
nului istoric. Această dezvol

tare poate fi explicată prin di
ferite cauze. Cea mai insem- 
nată dintre ele este, neîndoiel
nic. conștientizarea politică și 
istorică a unor largi categorii 
de cititori, care se simt îndemnați 
să înțeleagă faptele, momentele, 
personalitățile, dar îndeosebi sem
nificațiile trecutului sub cele mai 
variate aspecte. Orientarea publi
cului cititor este insă o expresie 
deosebit de semnificativă a noii 
conștiințe de sine a poporului nos
tru. conștiință marcată adine de 
situarea sa activă si creatoare in 
etapa pe care o străbatem de un 
adine sentiment al viitorului, de 
asumare a misiunii sale istorice in 
lumea de azi și de miine. Este me
ritul orientării politico-ideologice 
a partidului nostru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi repus 
pe deplin în drepturi funcția pro
fund educativă a istoriei naționale, 
cunoașterea trecutului poporului 
român în lumina adevărului, cin
stirea faptelor glorioase ale înain
tașilor noștri. Conștiința, inclusiv 
conștiința istorică, rezultat al evo
luției și al educației, se fondează 
pe valorile acțiunii, pe o adincă 
trăire a timpului și a unor impe
rative suprapersonale. pe datele 
complexe și adesea contradictorii 
ale experienței individuale, dar mai 
ales supraindividuale. în faptele 
de conștiință, atribut fundamental 
al existentei umane, este implicat 
totdeauna atît timpul nostru, cit și 
timpul generațiilor care ne-au pre
cedat. A fi conștient înseamnă, 
Intre multe altele, a te înscrie in 
mod deliberat în cursul propriei 
experiențe, al experienței timpului 
nostru socialist și al experienței 
social-istorice de pînă Ia noi. Nu 
întîmplător, Mihai D. Ralea consi
dera conștiința drept ..sinteza bine 
închegată a tuturor elementelor 
sufletești intr-o individualitate". 
Conștiința istorică a publicului 
cititor, existența sa conștientă, for
ma cea mai înaltă de reflectare 
psihică a realității pe care o stră
batem. produs al unor condiții so- 
cial-temporale profund specifice, 
se manifestă activ, ihtre altele, in 
cererea tot mai stăruitoare de lu
crări științifice și literare dedicate 
evoluției noastre în timp. Un nu
măr in continuă creștere de lucrări 
de istorie — monografii, culegeri 
de documente, biografii, sinteze pe 
epoci sau pe probleme, cărți de 
popularizare — sint date la iveală 
de edituri tocmai datorită cererii 
publicului. De fapt, publicul se re
găsește în lucrările de istorie ca 
ființă etnică în continuă afirmare 
și devenire. în istorie e chiar via
ta lui ca popor. Setea Iul de tre

cut confirmă adevărul reflecțiilor 
unui filozof ca Vasile Conta cind 
scria in ale sale Cugetări postume 
că istoria'este „cartea unde timpul 
iși scrie părerile și impresiile sale. 
Ea formează oglinda adevărului, 
împărțită in marile capitole care 
reprezintă viața unui popor, pa
triotismul. înțelepciunea, libertatea 
și înfrățirea (■■) scrise cu pana ex
perienței și â sacrificiilor".

Concomitent cu dezvoltarea și 
impunerea cercetărilor de istorie 
de strictă specialitate, cultura ro
mână de azi a înregistrat o afir
mare cu totul remarcabilă a evo
cărilor artistice ale trecutului. In
tre acestea, literatura in general si

cunoscut o dezvoltare fără prece
dent Marile momente și persona
lități ale istoriei noastre, unele as
pecte ale trecutului mai puțin cer
cetate și tocmai de aceea mai pu
țin intrate in conștiința publicului, 
fapte cu semnificații exemplare, 
evenimentele care au făcut epocă 
sau. din contră, acelea m.ai puțin 
însemnate, dar care sînt învestite 
cu tulburătoarele valori ale simbo
lului , au fost cercetate,, evaluate și 
evocate de romancieri in cuprinsul 
unor opere de o excepțională va
rietate a temelor. Marea înflorire 
a romanului istoric s-a împletit in 
ultimele două decenii cu afirmarea 
energică a istoriografiei noastre in

Vintilă. Vasile Andru, Petru Re- 
zuș. Vasile Sălâjan. Radu Cioba- 
nu. Ion Nicolae Bucur. Dana Du- 
mitriu. Horia Bădescu și alții au 
contribuit prin creațiile lor de o 
mare varietate la impunerea unui 
nou și important moment in evo
luția romanului istoric românesc.

Personal, ca autor de romane is
torice. preocupat de realizarea fe
nomenologiei epice a spiritualității 
romane la care, aspir, mă simt so
lidar cu toți autorii de azi care au 
impus valorile epicii noastre inspi
rate de trecut. Sînt de altfel în
credințat că nu e departe momen
tul etnd această contribuție va con
stitui obiectul 'unor ample și stă-

Literatura actuala, 
oglindă a marilor evenimente 

din viața poporului 
---------------------------------------------- Mihail DIACONESCU ----------------------------------------------

romanul istoric în special ocupă, 
in mod evident! locul cel mai im
portant.

O evaluare critică a evoluției 
parcurse de romanul istoric româ
nesc in ultimele decenii arată to
tuși că drumul său n-a fost linear, 
lipsit de obstacole. O anumită cri
tică învechită și dogmatică pretin
dea, nici mai mult, nici mai puțin, 
că romanul istoric, ca de altfel în
treaga literatură de evotare isto
rică. ar fi. chipurile, anacronic, o 
formă de paseism, respectiv de 
evazionism retrograd din marile și 
complexele probleme ale actuali
tății. pe scurt — o manifestare a 
incapacității artistice și a lipsei de 
angajare civică' a autorilor. Astfel 
de critici uitau un fapt esențial, și 
anume că romanul istoric validat 
estetic este, de fapt, o ipostază 
profund specifică a romanului po
litic. Lectorul interesat de politică, 
de marile și dramaticele probleme 
ale prezentului se orientează, fi
resc. spre rădăcinile adine implin- 
tate in timp ale actualelor evoluții 
ale tării sale și ale lumii întregi, 
altfel spus — spre istorie ca de
venire și drum al propriei ființări 
conștiente.

Evoluția energică a romanului 
Istoric spre. feme, forme și realizări 
cu totul originale a prefăcut in ni
mic toate obstrucțiile criticii dog
matice. îndeosebi in ultimele două 
decenii, romanpl istoric românesc a

cele mai variate domenii. Sub 
ochii noștri, arheologia, arhivistică, 
etnoistoria studiile clasice, medie- 
vistica, studiile dedicate epocii 
moderne și contemporane, cronolo
gia, diplomatica, studiile de genea
logie. paleografia, heraldica, codi- 
cologia. sigilografia. studiile bio
grafice. monografice și de sinteză, 
studiile de istorie națională și u- 
niversală au cunoscut succese re
marcabile. Creația marilor noștri 
istorici a fost readusă in circulație 
gratie unor ediții științifice rigu
roase, primite de altfel de public 
cu îndreptățită satisfacție. Pe sea
ma tuturor acestor realizări s-au 
dezv.oltat, de asemenea, studiile de 
filozofia istoriei, „filozofia concre
tă", cum o numea Iorga, ca dome
niu aparte al cunoașterii, preocu
pat'să abordeze sistematic com
plexa problemă a sensului istoriei, 
a legilor generale și a unității pro
cesului istoric, a metodologiei cu
noașterii in cercetarea istorică.

într-un astfel de climat spiritual 
era inevitabil ca romanul Istoric 
românesc să-și reevalueze țelurile, 
funcția artistică și socială, mijloa
cele de realizare. Personalități atît 
de diferite ca temperament artis
tic. viziune istorică, manieră epică 
sau disponibilitate stilistică precum 
Ioana Postelnicu. Eugen Barbu, 
Francisc Păcurariu. Dumitru Al- 
maș. Paul Anghel. Radu Theodoru, 
Eugen Uricaru. Corneliu Leu. Petru

ruitoare dezbateri în lucrări isto- 
rico-literare de sinteză absolut ne
cesare. înflorirea actuală a roma
nului istoric românesc înscrie un 
moment distinct in dezvoltarea în
tregii noastre literaturi. Urmînd 
publicului, critica și istoria litera
ră sint pe cale de a lua tot mai 
profund act de el.

Adăugind la aceasta faptul că 
operele prozatorilor dedicați unor 
aspecte de viată legate de actua
litatea vie a zilelor noastre — Za- 
haria Stancu. Marin,Preda. Eugen 
Barbu (in ipostaza de interpret 
epic al prezentului). Ion Lăncrăn- 
jan. Titus Popovici. Dumitru Radu 
Popescu. Al. Ivasiuc, Laurențiu 
Fulga. Dumitru Popescu. Dinu Să- 
raru. Augustin Buzura. Nicolae Tic. 
Constantin Țoiu. Platon Pardău — 
sînt marcate de un adine senti
ment al timpului, situația romanu
lui istoric românesc ne va fi și mai 
clară.

De altfel, in unele situații, dis
tincția roman istoric, respectiv, ro
man al prezentului devine inope
rantă. Romanele istorice abordează 
trecutul din perspectiva unei înțe
legeri a faptelor fondată pe crite
rii strict actuale. La rindul lor, ro
manele dedicate prezentului, eve
nimentelor la care toți am fost fie 
martori, fie participanți activi, im
pun prin sensurile pe care le de
gajă un profund sentiment al is-

toriei. Este cazul romanelor Șo
seaua Nordului și Incognito, pe 
care Eugen Barbu le-a dedicat re
zistenței naționale antifasciste, 
vastei activități a forțelor politice 
patriotice, antiimperialiste în frun
te cu comuniștii pentru înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August 1944. 
Aceeași situație o are romanul La
birintul semnat de Francisc Păcu
rariu. Organizat ca o evocare epi- 
co-iștoricâ obiectivă despre rezis
tența antifascistă romanească in 
Transilvania vremelnic ocupată de 
trupele invadatoare horthyste, ca 
un memorial din care accentele 
subiective și pasionale nu lipsesc, 
dar și ca o amplă construcție na
rativă cu valoare de simbol, roma
nul. Labirintul scapă încadrărilor 
literare restrictive și simplificatoa
re. Cind evenimentele personale și 
istorice devin sursa'unor reflecții 
grave pe tema destinului uman in 
general, romanul inspirat de fap
tele trecutului se preface in evo
care narativă cu valoare de para
bolă. Demn de amintit în acest 
sens este romanul Delirul de Ma
rin Preda, o amplă evocare a unor 
evenimente din timpul ultimului 
război mondial. în care succesiunea 
faptelor alternează cu unele dez
bateri filozofice pe tema istoriei. 
La rindul lor. Străinul și Setea, 
cunoscutele romane datorate lui 
Titus Popovici, sint. sub o anumită 
latură, literatură de evocare isto
rică a unor momente distincte ale 
evoluției noastre. Ca și romanele 

zlui Laurențiu Fulga.
Aceste romane si multe altele 

dedicate oamenilor și determinări
lor contextuale generale care au 
dus la înfăptuirea revoluției de eli
berare socială și națională de Ia 23 
August 1944 arată, de fapt, că im
pactul istoriei asupra conștiinței e- 
pico-ârtistice este decisiv âtît.-m 
ceea ce privește orientarea tipuri
lor de sensibilitate narativă, cit și 
pentru modul concret in care se 
organizează originalitatea 'operei. 
Ele arată îndeosebi că istoria, de
venită memorie, sentiment pl'enai 
și atotputernic, este o sursă, de in
spirație fertilă pentru cele mai va
riate disponibilități artistice, că. de
parte de a impieta asupra sensibi
lității auctoriale profund subiecti
ve, o impulsionează, o fortifică, ii 
dă demnitate și sens.

Romanul românesc de azi de
monstrează mai mult ca oricind 
puterea conștiinței istorice ca sur
să și scoo al arfei in general și al 
literaturii în special. Profunda Iui 
angajare în istorie, in evenimen
tele prezentului, in viata construc
torilor socialismului este o anga
jare politici responsabilă, menită 
să facă din literatură un mijloc de
educație a maselor, de formare a
conștiinței inaintate a oamenilor.

Conștiința juridică și climatul moral
Mai dăinuie încă, chiar și in rin

dul unor' juriști, convingerea că o 
lege nu este aiteeva decit un „.ghid" 
care arată oamenilor ce au dreptul 
și ce nu au dreptul să facă. Pină 
Ia un punct, o astfel de judecată 
ieste corectă. Dar o lege, în societa-i 
tea noastră socialistă, nu poate fi 
— și nici nu este — numai un act 
juridic. în concepția partidului nos
tru, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o lege 
este, deopotrivă, și un act politic, și 
un act moral. Deci, legilor tării le 
revin importante rosturi educativ- 
formative.

Dacă partidul nostru acordă o atît 
de. mare însemnătate preocupărilor 
pentru ca toți cetățenii să cunoască 
legile in litera și în spiritul lor, a- 
cest fapt nu se datorește numai ce
rinței ca ei să știe ce au dreptul și 
ce nu au dreptul să facă. Scopul este 
mai larg. Textele de lege, prin no
minalizarea valorilor pe care statul 
nostru, societatea noastră socialistă 
le promovează și lc apără, oferă a- 
devărate modele . de comportament. 
Așa că nu doar stricta respectare a 
legii face obiectul activității de edu
care juridică desfășurate de organi
zațiile de partid și de tineret, de 
sindicate, de alte organizații de masă 
și obștești, de organele justiției și 
procuraturii, ci determinarea unei 
atitudini fată de valorile sociale, a 
unui comportament exemplar în 
muncă și in viață.

Desigur, problema fundamentală a 
activității de educare juridică o con
stituie însușirea și respectarea pre
vederilor legale de către toți cetă
țenii patriei’. Numai că obligațiile 
legaie nu pot fi separate de cele mo
rale. Pentru că, așa cum arăta Ni
colae Titulescu, dacă dreptul asigură 
„ordinea în conviețuire", morala 
promovează „perfecțiunea în viată" 
și aceste două direcții de acțiune se 
condiționează reciproc.

Legea îi impune cetățeanului obli
gații față de semeni. Dacă nu res
pectă aceste îndatoriri, va fi sanc
ționat prin forța publică. Așa este 
legal, așa este firesc. Cine comite o 
faptă antisocială trebuie să fie pe
depsit cu toată severitatea. Dar ce
tățeanul trebuie să știe dinainte că 
dacă va încălca legea iși va primi 
pedeapsa .meritată. Trebuie să știe 
ce fapte sînt incriminate de. legile 
țării și ce sancțiuni sint prevăzute 
pentru fiecare faptă antisocială. A- 
cesta este un aspect al activității de 
educare juridică. Sint invitați, in în
treprinderi și instituții, în unități de 
învățămînt, in alte colective de 
muncă, procurori și judecători, re
prezentanți ai organelor de ordine. 
Ei participă la dezbateri intitulate fie 
„dicționar juridic", fie „colocvii des
pre, lege și legalitate", prezintă u- 
nele prevederi legale, se referă la 
cazuri de încălcare a legilor, pe care 
le cunosc din activitatea lor, subli
niază modul în care au fost pedep
siți cei ce au nesocotit normele de 
conviețuire. Aceste dezbateri sînt, 
fără îndoială, utile și ele contribuie 
într-o bună măsură la asigurarea u- 
nui climat de legalitate. Deseori 
insă, totul se oprește aici. Astfel or-

ganizate, aceste dezbateri nu repre
zintă mai mult decit simple acțiuni 
de popularizare a prevederilor le
gale.

Educația revoluționară nu se re
zumă numai la transmiterea unor 
cunoștințe ; ea presupune un sistem 
complex de convingeri, motivații și 
valori. A simplifica nemotivat con
duita omului înseamnă a comite o 
gravă eroare. Nu întotdeauna faptul 
că legile sînt respectate constituie un 
motiv pentru încheierea demersuri
lor educative. Sînt. de pildă, tineri 
sau virstnici care respectă prevede
rile cuprinse in legi numai pentru că 
li s-a explicat clar și convingător 
că încălcarea lor le-ar atrage sanc
țiuni severe. Comportamentul în 
astfel de cazuri este determinat de 
teama de pedeapsă și nu de o con
știință juridică înaintată. S-ar pu
tea explica : la urma urmei, impor-
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tant este că se respectă legea. Dar 
viața a arătat că nu sint puține îm
prejurările în care unii tineri, fie 
amețiți de alcool, fie îndemnați de 
un fals curaj sau de o falsă solida
ritate cu „prieteni" de stradă, uită 
teama și comit fapte antisociale. Este 
clar că nu teama de pedeapsă, ci 
respectarea legii dintr-o înaltă con
vingere morală constituie dovada u- 
nei conștiințe juridice inaintate.

Dacă legea impune cetățeanului 
numai obligații față de'semeni, mo
rala îi conferă îndatoriri și fată de 
sine. De aceea, dreptul și morala 
sint de nedespărțit. O activitate e- 
ficace pentru dezvoltarea conștiinței 
juridice inaintate nu se poate în
temeia decit pe solide convingeri 
morale. Iată de ce in cadrul dezba
terilor gen „dicționar juridic" sau 
„colocvii despre lege și legalitate", 
important este să se facă o analiză 
profundă a textelor de lege, atit din 
punctul de vedere al principiilor și 
normelor de drept, cit și în ceea ce 
privește implicațiile lor morale.

încâlcind prevederile unei legi, o- 
mul nesocotește o obligație fată de 
semeni și, în -consecință, este chemat 
în fața instanței de judecată. Dar, 
în același timp, nesocotește și înda
torirea față de sine pentru care răs
punde in fața „tribunalului conști
inței sale".

Justiția este chemată să vegheze 
ca nici o faptă antisocială să nu ră- 
mină nepedepsită. Dar pedepsele, 
numai prin ele insele, pot asigura 
deplina respectare a legilor ? Au 
fost, în istoria omenirii, îndelungi 
perioade în care faptele infracțio
nale erau reprimate cu cruzime. An
tichitatea, de pildă, a născocit cele 
mai cumplite pedepse. Potrivit „Le
gilor lui Dracon", toate infracțiunile, 
atit cele grave, cit și cele care pre
zentau un grad redus de pericol so
cial, erau pedepsite cu moartea. To-

tuși, legile au continuat să fie în
călcate. Cind, de pildă, in evul me
diu s-au intetit tilhăriile la „drumul 
mare", societatea feudală a recurs 
la trasul pe roată. O vreme, infrac
țiunile de acest Cel au stagnat ; pe 
urmă .insă, au sporit și mai mult, 
această pedeapsă draconică devenind 
și ea... un fapt obișnuit. Cauzele so
ciale care determinau aceste' infrac
țiuni au rămas neschimbate și, prin 
urmare, oricit de mult s-au înăsprit 
pedepsele, ele nu și-au atins scopul, 
pentru că suprimau efectele și nu 
cauzele. Societatea capitalistă, indi
ferent ce modalități a folosit, nu a 
găsit nici ea calea către oprirea din 
cursă a fenomenului infracțional. S-.i 
ajuns pină la situațiile critice din 
prezent, cind violența a devenit o 
gravă tară socială a Occidentului. 
Pedepsele, oricit de aspre, nu poi 
opri omorurile, răpirile, șantajele, 
furturile, violurile, inșeiăciunile. 
Doctrina juridică burgheză a lansat, 
drept justificare, teoria... fatalității 
stării infracționale ; au apărut nu
meroase studii despre oameni cu 
predispoziții atavice ori biologice de 
a deveni infractori și care nu pot fi 
reeducați. Dar realitatea este alta. 
Constrîngerea penală nu-i eficientă 
— și nici nu ar putea fi eficientă — 
într-o societate în care cei ce co
mite o tnfracțiune revine, după is
pășirea pedepsei. în același mediu 
prielnic criminalității.

Societatea noastră socialistă nu 
poate renunța, incă, la instanțele de 
judecată și la pedepsele penale. Dar 
tot mai mult crește rolul „tribuna
lelor conștiinței". Ne mai confrun
tăm cu fenomenul de neîncredere in 
muncă ; mai apar atitudini înapoiate 
cum sînt necinstea, lașitatea, neome
nia. Ele sint rămășițe ale vechii o- 
rinduiri. Dar cauzele lor trebuie cău
tate și in slaba calitate a activității 
unora dintre factorii educaționali. 
Pentru că nu întotdeauna și in toate 
colectivele de muncă se ințelege 
exact că tendința de a nesocoti legile, 
dacă există, nu dispare după o dez
batere sau după o adunare generală 
de partid și U.T.C., chiar dacă sînt 
foarte bine pregătite ; că acțiunile 
educative pe acest tărim trebuie sâ 
se înscrie într-un proces complex, 
uneori complicat și dificil, un proces 
în a cărui desfășurare nu sint admi
se pauze.

Este important ca activitatea poli- 
tico-educativă desfășurată in scopul 
formării și dezvoltării unei conștiințe 
juridice inaintate să-și incorporeze 
obiective, inițiative și modalități 
prin care să se asigure explicarea 
competentă a prevederilor legale, 
înțelegerea tn profunzime, de către 
toți oamenii muncii, a literei și spi
ritului fiecărei legi. Rezultate cu a- 
devărat bune se obțin in acele co
lective în care factorii educaționali 
acționează în sensul dezvoltării unui 
climat moral in care fiecare se sim
te îndemnat să-și examineze pro
pria comportare in raport cu preve
derile cuprinse în legile tării, in care 
fiecare iși incorporează în propria 
conștiință respectul față de lege.
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DUMINICA, 17 IUNIE
PROGRAMUL 1

8.30 Teleșcoală
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10.od Viata satului (partial color)
11.15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor
12.40 Telefilmoteca de ghiozdan (color) 
13,00 Telex
13.05 Album duminical (parțial color) 
18.00 Saga modernă a Islande)
18.15 Fotbal : România — R.F. Germa

nia din cadrul Campionatului eu
ropean. Transmisiune directă

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 „Cintarea României" (color)

■21,00 Film artistic : „Colonia" (color). 
Premieră pe tară.

22.30 Varietăți muzical-distractive (co
lor)

22.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 8
s.oo Formații folclorice in Festivalul 

național „Cintarea României"
9.30 Mult e dulce șl frumoasă...

10.00 Din sălile de concert ale Capita
lei

11.05 Teleenclclopedia
11.35 Din țările socialiste
12.00 Scena și ecranul
12.40 Viata economică
13,00 Bucuriile muzicii
13;35 File din cartea dragostei de tară
14.00 Melodii populare
14.30 Din lumea stllntei
15,00 Patru decenii de muzică româ

nească
15,55 Noi și copiii noștri
16,15 Desene animate
16.40 Tribuna experienței înaintate 
17.00 Serata muzicală TV.
19.00 Spirit revoluționar tn practica și 

gindirea social-politică
19,"20 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
18.40 Muzică populară
20.00 Telejurnal
20.28 Telerama
20.50 Pe panoul de onoare al întrecerii

Adrian VASILESCU

socialiste In cinstea zilei de 23
August

21,05 Seară de muzică românească
21.50 Jaz In nocturnă
22,30 România pitorească
22.50 Telejurnal

LUNI, 18 IUNIE
în jurul orei 9 : Transmisiune directă: 

ceremonia sosirii delegației de 
partid și de stai a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Klm Ir Sen, 
secretar genera) al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene 

20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea ir, economie.
20.39 Copil! — vigoarea și tinerețea na

țiunii
20.45 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri
20.53 Căile afirmării.
21,15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi In 60C de secunde 
21.59 Ori2ont tehnlco-știlntific
22.21 Telejurnal (partial color)

Zborul înalt 
al aripilor, românești

De ziua lor, in acest.an strălumi
nat de-a îO-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă ■ și anliimperialistă 
și de Congresul al XIII-leu al 
partidului, aviatorii României so
cialiste, aliniați in flancul de 
onoare al datoriei lor. raportează 
patriei, partidului. comandantului 
suprem al forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
și-au îndeplinit și iși îndeplinesc 
cu demnitate și fermitate revolu
ționară misiunile încredințate. Fie 
că este vorba despre aviatorii mi
litari sau de cei ce-și desfășoară 
activitatea in cadrul Departamen
tului Aviației Civile, despre con
structorii modernelor aeronave sau 
despre cei ce cu miini de bijutier 
le asigură deservirea, urmașii 
triunghiului de aur Vuia—Vlaicu— 
Coandâ, ai tuturor celor ce au 
înstelat cu glorie aeronautica ro
mână, sint mindri că iși cinstesc 
sărbătoarea lor sub arcul de lumini 
al Epocii Ceaușescu.

...O unitate frumoasă și modernă 
de aviație. Cu tehnică de luptă și ■ 
de zbor, cu aparatură și instalații 
speciale pentru antrenament. eu 
săli de specialitate și laboratoare 
dotate corespunzător și cu. oameni 
îndrăgostiți de azurul românesc. Se 
desfășoară o zi. obișnuită de zbor. 
Pregătită cu minuție, competență și 
înalt simț, al răspunderii. pentru 
ca fiecare minut și 'oră de zbor să 
contribuie la optimizarea pregăti
rii luptătorilor aerieni. O săgeată 
arginti? fulgeră văzduhul deasu
pra aerodromului, executind evolu
ții de irlaltă virtuozitate aeronau-- 
tică. Un adevărat exercițiu model 
din clasa respectivă oferit celor 
pregătiți să urce in minutele urmă
toare in cabina avionului de luptă.

• La bordul bolidului argintiu se 
află colonelul Dumitru Tache.. un 
nume respectat, pe toate; aerodro
murile noastre. Ca pilot militar de 
inaltă clasă. Ca instructor de zbor 
excelent. Ca luptător aerian capa
bil să execute orice misiune, in 
orice condiții meteorologice, de 
timp și anotimp. în carnetul de 
zbor al comunistului Dumitru Ta
che figurează mii de ore trăite in
tre aripi, mii și mii de aterizări și 
dfeeolări. Fiecare secundă din aces
te mii de ore i-a cerut concentrare 
maximă, precizie, competență. „La 
parada militară de la 23 August voi 
avea cinstea să trec, la bordul 
avionului de luptă, pe deasupra

tribunelor in sărbătoare 
mărturisea colonelul Tache.

— ne
Mi se

oferă astfel un nou prilej de a-mi 
exprima profunda recunoștință pe 
care o nutresc pentru iubitul nos
tru comandant, suprem. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. deschizătorul 
aripilor României socialiste, și de 
a-i raporta, totodată, că îndeplinim 
ireproșabil, cu exigență comunistă 
cerințele Directivei sale privind 
pregătirea militară și politică". Un 
raport pe care-1 vor prezenta cu 
gindul, inima și fapta, la marea 
sărbătoare, și colonelul loan Urs, 
colonel inginer Dumitru Andreica. 
maiorii Petre Liciu. Vasile Băico- 
ianu, Petru Pop, căpitanul Filip 
Niță, locotenenții Traian Neagoe, 
Nicolae Bucur, toți aviatori, și îm
preună cu ei toți fiii țârii aflați sub 
drapel.

...Pe aeroportul internațional 
Otopeni se anunța o nouă aterizare. 
Vine din cursă ROMBAC 1-11. ade
vărată minune a tehnicii aeronau
ticii, ieșită dm întreprinderea ro
mânească constructoare de avioa
ne. După aterizare, pasagerii, veniți 
de la Londra și Bruxelles, simt 
nevoia să-i aplaude pe comandan
tul aeronavei, Nicolae Cireașe, și pe 
ceilalți membri ai .echipajului. Deși 
condițiile meteorologice' n-au fost 
dintre cele mai bune, avionul s-a 
comportat excelent, ca de altfel in 
toate cursele anterioare. Surisul de 
pe chipul pasagerilor mtilnește 
surisul de răspuns al aviatorilor 
români. Un . însemn discret al în
crederii și respectului reciproc. Dar 
și al mindriei zburătorilor noștri 
că au la indemmă asemenea aero
nave moderne. Făurite, de o indus
trie cu o bogată și .valoroasă tra
diție in tehnica aerospațiâlă. Tra
diție sprijinită și 'dezvoltată în ul
timele două decenii prin relansarea 
industriei aeronautice moderne, 
din inițiativa ctitorului marilor 
noastre împliniri, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acordindu-se o atenție 
de prim ordin domeniilor de virf 
ale științei și tehnologiei, țara 
noastră s-a afirmat și se afirmă 
deopotrivă prin construcția de 
aeronave și prin programele spa
țiale de inaltă tehnicitate și anver
gură științifică la care participă, 
domenii in. care aparate, tehnolo
gii și metodologii, rod al inteli
genței și creativității românești, 
s-au bucurat și se bucură de apre
cieri elogioase.

Am intîlnit, cindva, o expresie 
care mi-a plăcut, o sinteză care ii 
exprimă pe zburători, fie ei mili
tari sau civili, in dinamica pregă
tirii Și devenirii lor : „Zborul înce
pe din noi". Intr-adevăr, numai 
manifestind o puternică voință, o 
pasiune fierbinte pentru viata trăi
ta intre aripi, o hotărire neclintită 
de a-ți însuși și perfecționa mă
iestria aeriană pe fondul unei dis
cipline perfecte poți deveni un 
zburător temerar, un bun străjul- 
tor al fruntariilor văzduhului ro
mânesc. O asemenea voință, o ase
menea pasiune, o asemenea hotări
re le-am văzut in ochii tuturor 
aviatorilor noștri. De aici, ra
portul lor solemn adresat patriei, 
partidului, comandantului suprem 
conține deopotrivă împliniri și nă
zuință de a atinge noi culmi in 
măiestrie, in cercetarea și con
strucția aeronautică, hotărirea de 
a înstela aripile românești cu noi 
străluciri, demne de arcul de timp 
al celor mai îndrăznețe zboruri. De 
ziua lor, dînd Onorul ostășesc co
mandantului suprem, aviatorii pa
triei se angajează cu întreaga lor 
ființă să fie gata in orice clipă .să 
îndeplinească misiunile încredința
te. Spre înflorirea continuă a pa
triei socialiste, spre gloria ei nepie
ritoare.

Colonel
Adrian MIERLUȘCA

ÎNTÎLNIRE CU EROI CONTEMPORANI
Platon Pardău debutea

ză ca dramaturg pe scena 
Teatrului Național din 
București cu o piesă care 
propune spectatorilor eroi 
contemporani, oameni ai 
zilelor noastre surprinși 
in miezul unor preocupări 
actuale. Cei doi eroi 
principali ai piesei sint, 
amindoi, oameni ai unor 
„iubiri -de-o viață" pentru 
cauza socialismului : ac
tiviști de partid, revolu
ționari de profesie. Por
tretele lui Stelian și Vlad 
se conturează proiectate 
pe mâi multe planuri. 
Prim-planul fixează, at
mosfera și raporturile, de 
familie ale personajelor. 
Sînt relevate relațiile cu 
soția, copiii, atitudinea 
acestora din urmă față de 
capii familiei, fală de via
tă (muncă, profesie, dra
goste). concepția lor des
pre rațiunile existentei — 
aspecte concludente pentru 
dialogul dintre generații. 
Un plan de mijloc tinde să 
ii surprindă pe protagoniști 
chiar în tumultul acțiunii 
sociale, politice, al impli
cării lor nemijlocite pen
tru rezolvarea urgentă a 
unor probleme vitale, la 
zi. Este vorba de demer

ștești, social-politice de
cit in mijlocul familiei, 
avînd de învins felurite 
inerții, obtuzități, dar și 
propriile limite, ce se cer 
mereu depășite. Este vor
ba de imprejurări in care 
activistul este dator să 
afle mereu, .in orice ma
nifestări, acea „măsură" 
a vorbelor și faptelor, 
impăcind setea de eficien
tă cu umanismul socia
list. Există, de aseme
nea. in piesa lui Platon

se. ni se relevă, pe de o 
parte. diferențe și chiar 
tensiuni conflictuale in
tre cei doi oameni. acti
viști — deosebiți prin vir- 
stâ, experiență istorică și 
politică. pregătire, stil, 
metode (ori intre ei . — 
ca părinți — și copiii lor) : 
pe de altă parte se pro
bează nu numai necesita
tea. ci chiar posibilitatea 
acordului intre oameni 
uniți de noblețea aceluiași 
scop, de voința de a ințe-

credințat piesa unor crea
tori experimentați. Sceno
graful Constantin Russia 
a oropus un decor simplu, 
ușor de modulat, de Asam
blat in felurite configura
ții. Regizoarea Sanda .Mâ
nu s-a apropiat cu serio
zitate de text, incercind sâ 
compenseze unele defici
ențe de construcție ce fac 
ca tensiunea dezbaterii 
să scadă spre final. Re
gizoarea a refăcut cu na
turalețe atmosfera de fa-

„IUBIRILE DE-O VIAJĂ“,
de Platon PARDĂU, la Teatrul Național din București

suri concrete pentru acti
vist, dar, in același timp, 
de acte prin care s-a 
scris, in fond, istoria ulti
melor patru decenii. Este 
vorba de situații defini
torii pentru frumusețea și 
dificultatea vieții activis
tului, solicitat mereu de 
tensiunea faptelor ce nu
suportă aminare. trebuind 
realizate „contracronome- 
tru", trăind mereu mai
mult in cimpul vieții ob

Pardău și tțn plan de pro
funzime : spațiul reme
morării și introspecției, ce) 
al dialogului eroilor cu 
trecutul și cu propria con
știință, a! unei neliniștite 
autoanalize (în care e 
mentor spiritul autocritic), 
cel al problematizării exis
tenței (intre certitudine 
și îndoială), al investigării 
dimensiunilor spirituale și 
morale ale vieții. Există, 
în plus, un ,-.joc de oglinzi" 
ce contribuie la configu
rarea și adincirea psiholo- 
giilor. Fiecare personaj 
se oferă aprecierii spec
tatorului prin propriile 
fapte. atitudini, mărturi
siri. Dar, in același timp, 
fiecare se reflectă in cei
lalți. care încearcă și ei, 
la rindu-le. să-l fixeze. Re
zultatul nu este atit unul 
de relativizare, cit unul 
de continuă îmbogățire 
și nuanțare. Oscilind intre 
două direcții aparent opu-

lege lucid lumea, animați 
de aceleași sentimente de 
dragoste și înaltă respon
sabilitate față de semeni, 
de același spirit de dărui
re. Piesa in ansamblul ei, 
prin problematică și prin 
fenomenele asupra căro
ra acționează sau meditea
ză personajele, este stră
bătută de ideea că socia
lismul a fost și cămine un 
cimp de luptă, de • creație, 
căci cerința de a schimba 
lumea presupune spirit 
de sacrificiu, continuă se
te de autodepășire.

în privința construcției 
dramaturgice propriu-zise 
trebuie să spunem insă că 
piesa prezintă un decalaj 
între prima și a doua par - 
te. suferind totuși de un 
anume schematism al ra
porturilor dintre personaje. 
Punctele de vedere elice 
par insuficient incorporate 
in viata, in evoluția per
sonajelor

Teatrul Național a in-

milie din casa lui Vlad și 
din cea a lui Stelian (re
lațiile dintre ei și Liana și 
Valeria, și cea dintre1 ti
nerii Dan. Anca, Vivi etc.), 
a marcat cu succes virtu
țile comice, spirituale ale 
replicilor. Spectacolul ar 
fi fost insă mai intere
sant prin realizarea unui 
decupaj mai pregnant al 
stărilor și al momentelor- 
cheie ale confruntării și 
împăcării, printr-o încer
care de a compensa mai 
energic faptul că in Iu
birile de-o viață tensiu
nea dezbaterii nu atinge 
întotdeauna cotele ideale.

Nici alegerea ’și Îndru
marea actorilor nu s-au 
dovedit atit de sigure și 
judicioase ca altădată. Din 
cele două debuturi propu
se atenției remarcăm pe 
Roxana Ionesco (remar
cabilă prin simplitate și 
interiorizare). Reținem, de 
asemerfea, capacitatea lui 
Dan Ivănescu și Victor

Moldovan de a configura, 
dincolo de vorbele puține 
ale rolurilor lor, o relație 
caracteristica : primul — 
printr-un mod expresiv 
de a asculta, printr-un 
gest semnificativ — cel 
de al doilea. Spectacolul 
pune in valoare talentul a 
două actrițe angajate la 
National in ultimii ani : 
temperamentul dramatic 
puternic al Silviei Năsta- 
se, căldura și distincția 
Cristinei Deleanu. ca și 
efortul de autodepășire 
făcut cu seriozitate și Re
zultate sensibile de Andrei 
Finți. Vigoarea, prestan
ța, eleganța ținutei : lui 
Costel Constantin sint per
fect adecvate lui Vlad, 
personaj mult mai com
plex mai nuanțat decit 
apare in spectacolul Na
ționalului. Din punctul de 
vedere actoricesc, intere
sul major al spectacolului 
este datorat interpretării 
pe care Gheorghe Dinică 
o dă personajului Stelian. 
Dinică probează aici . nu 
numai vocația dramatică 
(in fond cunoscută), ci și. 
odată cu puterea sa de 
interiorizare, priceperea 
de a portretiza (printr-o 
stare de reflexivitate, 
printr-o dominantă de li
niște interioară bine sus
ținută, prin tăceri expre
sive) omenia (cu corola
rul ei : modestie, tenaci
tate, căutare). O nouă de
monstrație a talentului și 
conștiinței sale profesio
nale și a interesului pe 
care il provoacă in orice 
artist adevărat intîlnirea 
cu erou) contemporan.

Natalia STANCU

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mici) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10, Fata dir. Andros — 15; 
Zbo> deasupra unui cuib de cuci — 
26, (sala Atelier! . Idolul și Ion Ana
poda — 19; (sala „Ion Vasilescu" 
11 li 45! : Comedie de modă veche

— 10.30; Cavou) de familie — 20.
• Opera Română (13 16 57) : Petrică 
și lupul, Crăiasa zăpezii — l): Ca
valeria rusticană. Paiațe — 16.
O Teatrul de operetă (14 00 11): Okla
homa — 10.30: Mam’zelle Nttouche
- 16
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 76 46) : 
Bună seara, domnule Wilde (l.A.T.C.) 
- 10,30: Labyrintui — 16; (sala Gră
dina Icoanei 15 44 16) : Furtuna — 
10.30

• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 10,30: Nota zero la purtare 
(Teatru; „Al. Davila" - Pitești) - 17. 
0 Teatrul Foarte Mic (14 06 05) : 
Necunoscuta șl funcționarul — 10; 
Șoareci de apă — 16.
0 Teatru; ,,C l. Nottara" (56 31 03, 
sale Magheru) : Idioata — 10.30;
Insomnie — 18,30; (sala Studio); EX 
- 16
0 Teatru! satirlc-muzica! „C Tănase" 
(15 56 78 Grădina Boema) : Belmondo 
al n-le» - 19,30.

® Teatrul Giuleșt! (sala Majestic. 
14 72 34) : Milionarul sărac — 10:
Amadeus — 18.30; (sala Gtulești
16 04 35) : Arta conversației — 18.
0 Teatru) evreiesc de stat (20 38 70) : 
Intre caftan șl smoking — 18,30.
® Teatru) „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani — 
11: (Grădina Cișmigiu) : Tindală... 
cloșcă - 19.30.
fl Estrada Armatei (sala C.C.A., 
t3 60 64) : „Atentie !... Estrada In emi
sie" — 16,30; 10,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Comunist Japonez, 

condusă de Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului C. C. al P. C. Japonez

Plenara Consiliului Național al Femeilor

(Urmare din pag. I) 
precedent ale cursei înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare, care 
creează grave pericole la adresa păcii 
și vieții tuturor popoarelor, amenință 
însăși existența vieții pe planeta 
noastră.

In legătură cu situația din Europa 
s-a subliniat că este necesar să se 
facă totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune in țări din vestul con
tinentului. totodată, pentru oprirea 
aplicării cont^amăSurilor nucleare 
anunțate de U.R.S.S.. să se reia ne
gocierile sovieto-americane de la Ge
neva in vederea ajungerii la o înțele
gere care să ducă Ia eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, și,, apoi, a oricăror arme nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume, inclusiv clin Asia.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Roman și președintele 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist Japonez au apreciat că, în 
condițiile actuale, este mai hecesăr 
ca oricînd ca toate statele, toate po

Sporuri Ia producția * 
fizică

ARGEȘ. De la începutul anului 
și pină in prezent in unitățile eco
nomice din județul Argeș s-a rea
lizat o producție-marfă suplimen
tară în valoare de circa 830 mili
oane lei. De notat că. fată de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
volumul productiei-marfă indus
trială este mai mare cu 1,725 mi
liarde lei. De asemenea, in pe
rioada respectivă s-au obtinut. pes
te plan, 22 837 tone cărbune. 10,4 
milioane metri cubi gaze, echipa
mente electronice si electrotehnice 
in valoare de 27 milioane lei. pro
duse de mecanică fină în valoare 
de peste 21 milioane lei. 84 auto
turisme de teren. 4 456 tone etile- 
nă, 11 725 tone polietilenă, 3 550 
metri cubi cherestea. 128 000 metri 
pătrati placaje etc. (Gh. Cîrstea, 
corespondentul „Scinteii").

Cărbune peste plan
PAROȘENI. Ieri, la ieșirea din 

șut. minerul șef de brigadă Mihai 
Șchiopii, de la sectorul III al mi
nei Paroșeni. care a obținut cele 
mai mari depășiri ale productivi
tății muncii pe post, a anunțat cu 
bucurie in glas : ..Cu cit am extras 
astăzi in plus eu și ortacii am 
ajuns, pe ansamblul minei. Ia o 
producție suplimentară de 36 700 
tone cărbune. Astfel, noi. minerii 
din Paroșeni. ne-am îndeplinit pre
vederile de plan pe semestrul I". 
Am mai reținut că aici, la Paro
șeni, una dintre cele mai mecani

poarele, toți cei care iubesc viața 
să-și unească eforturile și să acțio
neze cu hotăr.ire pentru a opri cursa 
înarmărilor, pentru a bara drumul 
spre catastrofa nucleară, spre distru
gerea lumii. în acest context, a fost 
subliniată necesitatea ca popoarele, 
mișcările pentru pace din Europa, și 
din întreaga lume să facă totul pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al omului — la viață, libertate și 
pace.

în cadrul schimbului de păreri s-a 
arătat că in actualele împrejurări 
internaționale, deosebit de grave și 
complexe, se impune să se acționeze 
cu toată energia pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța din 
relațiile dintre state, pentru soluțio
narea tuturor stărilor conflictuale 
existente in diferite zone ale globu
lui numai pe cale politică, prin ne
gocieri.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
strinsa legătură ce există intre dezar
mare și dezvoltare, relevînd impor
tanța înfăptuirii noii ordini econo
mice internaționale, a eliminării ma
rilor decalaje ce separă țările bogate 
de cele sărace.

zate mine din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, s-au obținut in ul
timele două luni productivități 
inaltș. de 20 tone cărbune pe post. 
Prin creșterea productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor mate
riale. minerii din Paroșeni au ob
tinut beneficii suplimentare de 
peste 4,5 milioane lei. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scinteii").

TULCEA : Prima navă 
pentru pescuitul marin 

de coastă a trecut 
probele cu succes

Prima navă pentru pescuitul 
marin de coastă, construită la 
Șantierul naval din Tulcea, a tre
cut cu succes probele de mare, ur
mînd. a fi livrată beneficiarului — 
întreprinderea de exploatare- a re
surselor: naturale din Delta1, Dună
rii —secția Sulina. Nava este do
tată cu un motor de 320 CP, dispu- 
nind de o autonomie de marș de 6 
zile și este prevăzută cu un traul 
pentru pescuitul pe fundul mării și 
o magazie frigorifică cu o capaci
tate de 60 mc. La întreprinderea 
de construcții nave și utilaj tehno
logic din Tulcea se efectuează. în 
prezent, probele la al doilea vas 
costier, ce urmează să plece nu 
peste mult timp în probe de mare. 
Alte patru nave de același tip se 
află, de asemenea, în diverse sta
dii de montaj și execuție, urmînd 
a fi livrate beneficiarului pină la 
sfirșitul acestui an. (Agerpres).

Tovarășii ( Nicolae Ceaușescu și 
Tetsuzo Fuwa au reliefat importan
ta întăririi colaborării și solidarită
ții partidelor comuniste și muncito
rești — ca o condiție esențială a uni
rii tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, in lupta 
pentru progres social și pace in 
lume. în același timp a fost sublinia
tă necesitatea dezvoltării colaborării 
și conlucrării partidelor comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte forte demo
cratice, progresiste, acestea consti
tuind o necesitate istorică, ce răs
punde năzuințelor de pace, prietenie, 
progres și colaborare ale tuturor na
țiunilor, de făurire a unei lumi mai 
bune și mai drepte ‘ pe planeta 
noastră.

în cadrul convorbirilor a fost ex
primată convingerea că schimbul 
rodnic de păreri și experiență care a 
avut loc cu acest prilej va contribui 
la întărirea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Japonez, dintre cele două țări 
și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

BACĂU : Livrări 
suplimentare la export
Onorarea ritmică si la timp a 

contractelor la export constituie 
una din preocupările de prim- or
din ale colectivelor de muncă din 
economia județului Bacău. Spe
cialiștii, toti muncitorii si tehnicie
nii din întreprinderile industriale 
și unitățile , economice care au sar
cini de export sînt antrenați intr-o 
adevărată bătălie pentru reînnoi
rea și modernizarea continuă, a 
producției, asimilarea unor produ
se cu performante tehnice supe
rioare. introducerea unor tehnolo
gii moderne de fabricație, crește
rea necontenită a calității tuturor 
produselor destinate beneficiarilor 
externi. De aceea, produsele rea
lizate la Combinatul petrochimic 
Borzești,-- întreprinderea metalur
gică și întreprinderea mecanică 
din Bacău, ca si cele fabricate de 
unitățile de industrie mică sînt tot 
mai solicitate pe piața externă. Ca 
urmare, colectivul Combinatului 
petrochimic Borzești. a livrat în 
plus fată de plan in perioada care 
a trecut din acest an, în circa 20 
de țări, produse în valoare de peste 
8 milioane lei. iar cel al întreprin
derii metalurgice din Bacău — pro
duse in valoare de 7 milioane lei. 
Numai 13 unități economice din 
județ au livrat de la începutul 
anului si pină acum beneficiarilor 
externi, peste prevederile planului, 
mărfuri în valoare de aproape 60 
milioane Iei. (Gheorghe Baltă, co
respondentul ..Scinteii")

Sîmbătă a avut loc în Capitală ple
nara Consiliului Național al Femeilor.

Plenara a dezbătut, pe baza rapor
tului prezentat, contribuția adusă de 
Consiliul Național, comitetele și co
misiile femeilor, de toate femeile de 
la orașe și sate la îndeplinirea indi
catorilor de plan pe primele cinci 
luni ale acestui an.

A fost adoptat planul de măsur’ 
privind acțiunile ce vor fi organizate 
de Consiliul Național, comitetele și 
comisiile femeilor în. întîmpinarea 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

în continuare a fost prezentată o 
informare cu privire la activitatea 
desfășurată de Consiliul Național, 
comitetele si comisiile femeilor pen
tru transpunerea în viață a Hotări- 
rii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 24 februarie a.c.. a 
orientărilor si indicațiilor tovarășului 
Nicolae. Ceausescu referitoare la în
făptuirea ooliticii demografice si asi
gurarea unui soor natural corespun- 
zătpr al populației.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vînt.ul tovarășa Lina Ciobanii, mem
bru al Comitetului' Poi^c Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire,— participantele la plenară 
an adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Reoublicii Socia
list România. în care se spune :

Participantele Ia plenară își ex
primă, și cu acest prilej, sentimente
le de profundă stimă și recunoștin
ță pe care femeile de pe întreg cu
prinsul patrieț, fără deosebire de na
ționalitate, le nutresc fată de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
ai poporului român, erou între eroii 
neamului, ctitor ai României moder
ne, căruia îi datorăm enoca remarca
bilelor îmnliniri socialiste, a reali
zărilor fără nrecedent în istoria mi
lenară a tării, pe care cil deosebit 
resnect noporul a--denumit-o Epoca 
Ceaușescu.

în preajma aniversării marii- săr
bători naționale de la 23 August, 
permitefi-ne să Vă aducem un cald 
omagiu și respectuoasele noastre 
mulțumiri pentru tot ceea ce s-a »*’— 
făptuit în România socialistă, pentru 
viața nouă și înfloritoare a Întregu
lui popor, pentru politica profund 
umanistă și preocuparea dumnea
voastră susținută de creștere perma
nentă a rolului și contribuției fe
meilor in viata economică, politică și 
socială a tării.

Totodată, dorim să exprimăm sen
timentele de nețărmurită dragoste, 
aleasă stimă și recunoștință ale tu
turor femeilor de la orașe și sate 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului, eminent om de știință, sa
vant de reputație internațională, care 
a dat o nouă strălucire științei și

v r e m e a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 iunie, ora 21 — 20 iunie, 
ora 21. In țară : Vreme răcoroasă la ■ 
început, apoi îh. încălzire. Cer varia
bil. Pe alocuri, în primele zile, în estul 
țării vot—cădea ploi mai ales sub for
mă de aversă, însoțite de descărcări 

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

Astăzi, la Lens : România
In cadrul grupei a II-a a turneu

lui final al campionatului european 
de fotbal se vor desfășura astăzi alte 
două partide : România — R.F. Ger
mania (la Lens) și Spania — Portu
galia (la Marsilia).

Meciul dintre selecționatele Româ
niei și R.F. Germania se va disputa 
pe stadionul Felix Bollaert" cu în
cepere de la ora 18,15 și va fi condus 
de arbitrul olandez Jan Kaizer.

Iată formațiile probabile : Româ-

tehnicii românești, pentru contribuția 
remarcabilă pe care o aduce Ia ela
borarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea învățămintu- 
lui și culturii. îi adresăm și cu acest 
prilej caldele noastre mulțumiri pen
tru preocuparea permanentă față de 
munca și viața femeilor, creșterea, 
rolului și afirmării lor in. intreaga 
societate, ocrotirea familiei, mamei 
și copilului.

Vă raportăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că, 
urmînd orientările dumneavoastră, 
îndemnurile mobilizatoare pe care 
le-ați adresat întregului popor la 
înaltele foruri ale democrației mun
citorești, indicațiile tovarășei Elena 
Ceaușescu, mișcarea de femei a pus 
în centrul activității sale munca pen
tru asigurarea participării tot mai 
eficiente a femeilor la îndeplinirea 
planului pe acest an, desfășurind o 
activitate politică intensă, nemijloci
tă, in rîndul femeilor din industrie 
și agricultură, acolo unde se hotă
răsc realizarea planului, soarta pro
ducției de bunuri materiale.

Adresîndu-vă cele mai calde mul
țumiri pentru grija statornică, pă
rintească pe care o manifestați față 
de educarea copiilor, a tineretului, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că femeile Româ
niei vor acționa cu răspundere in 
calitate de mame și prime educatoa
re ale copiilor pentru înfăptuirea o- 
biectivelor politicii demografice ale 
partidului și statului, pentru crește
rea tinerei generații în spiritul înal
telor valori morale ale poporului, al 
dragostei fierbinți fată de patria so
cialistă, al devotamentului fată de 
idealurile partidului, față de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, fată de 
tovarășa Elena Ceaușescu, spre a 
asigura viitorului de aur al tării oa
meni pe măsura și în spiritul cerin
țelor acestui timp, spre măreția, vi
goarea și fericirea gloriosului popor 
român.

Folosim prilejul oferit de plenara 
noastră pentru a exprima încă o 
dată, în numele milioanelor de 
femei de pe întreg cuprinsul tării, 
adeziunea deplină la politica externă 
a partidului și statului nostru, fată 
de strălucitele acțiuni și inițiative de 
pace ăl căror promotor sinteti dum
neavoastră, inițiative îndreptate spre 
oprirea cursei aberante a înarmări
lor nucleare, trecerii la măsuri efec
tive de dezarmare, reluării cursului 
spre destindere, care corespunde in
tereselor fundamentale ale poporu
lui român, ale tuturor popoarelor, 
apărării vieții pe planeta noastră.

In preajma apropiatei aniversări a 
marii sărbători naționale de la 23 
August ne reînnoim angajamentul 
solemn de a ne îndeplihi cu cinste, 
cu întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă, înaltele răsnunderi 
cu care am fost învestite, contribuind 
la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-Iea al partidului. 
Ia ridicarea patriei noastre spre noi 
culmi de progres si civilizație.

electrice, iar vîntul va prezenta Inten
sificări de scurtă durată, predominînd 
din sectorul nordic. în rest, se vor 
semnala averse izolate după-amlaza. 
iar vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, pe alocuri 
mai coborite în primele nopți în ju
mătatea de nord a țării. Temperaturile 
maxime vor oșcila între 16 șl 26 de 
grade, mai ridicate în a doua parte a 
intervalului. Ceafa slabă dimineața în 
vestul și centrul țării.

— R. F. Germania
nia : Lung — Rednic, Andone. Ște- 
fănescu, Ungureanu, Țicleanu, Boldni, 
Klein, Hagi. Cămătaru. Coraș ; 
R. F. Germania : Schumacher — B. 
Forster, Stielike, K.H. Forster, Brie- 
gel, Matthaeus,- Meier, Brehme, 
K.H. Rummenigge, Voller, Alofs.

•Simbătă la Nantes, intr-un. meci 
contînd pentru grupa I. echipa 
Franței a surclasat cu scorul de 5—0 
(3—0) selecționata Belgiei.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLANDA
Excelenței Sale

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Cu prilejul Zilei naționale a Islandei, vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări de prosperitate pentru poporul- islandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

In amfiteatrul natural de la 
Thingvellir, pe platoul pardosit cu 
lavă bazaltică, situat la nord de 
lacul Olfusvatn, au avut loc, la 
interval de peste o mie de ani, 
două evenimente memorabile in 
istoria Islandei. Acolo, pe la înce
putul secolului X. sfatul coloniști
lor proaspăt .sosiți de pe meleagu
rile scandinave, sub conducerea te
merarului viking Ingolfur Arnar- 
son, a hotărît să pună bazele unui 
stat pe care l-a numit Islanda, 
adică ..pămint Înghețat" sau „pă- 
mînt de gheată", după cum li s-au' 
părut meleagurile "acestei insule din 
apropierea cercului polar, născută 
din zbuciumul vulcanilor., subma
rini. Tot atunci, ei au creat și 
Althing-ul, care avea să fie primul 
parlament din Europa. Peste secole, 
după ce poporul islandez a cunos
cut și vicisitudinile ocupațiilor 
străine, reprezentanții săi. întruniți 
într-o sesiune extraordinară a 
Althing-ului, pe același loc de la 
Thingvellir a fost proclamată Is
landa republică independentă.

Oameni de o deosebită dîrzenie, 
locuitorii Islandei au depus eforturi 
susținute pentru a-și clădi o viată 
prosperă în condiții vitrege. Ei au 
transformat terenul arid în pămint 
roditor și pășuni, au modificat 
cursurile apelor și le-au determinat 
să producă energie electrică : cit 
privește șuvoaiele fierbinți ce erup 
din adîncime — celebrele gheizere 

.— ei le folosesc la încălzirea lo

cinema
© Scopul și mijloacele ; SCALA 
(110352) — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18: 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
® Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
© Să. mori rănit din dragoste de 
viață : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15 30; 17,30; 19,30.
© întoarcerea Vlașinilor: CIULEȘTI 
(17 55 46)— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Lișca : COTROCENI (49 48 48) —
11; 17,15.
• Febra aurului : COTROCENI 
(49.48 48) — 13; 15; 19.30.
© Vreau să știu de ce' am aripi : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
COSMOS (27 54 95) — 9.30: 11.30 ; 13,30; 
15,30; 17,30: 19.30. FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA. 
(213186) — 9; 11; 13,15; 17.15; 19,30, 
la grădină — 20,30.
© Trandafirul galben : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13.30; 15.30: 17,30; 19,30.
• în așteptarea lui Filip: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
© Omul care a închis orașul: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20.
© Lovitură fulgerătoare : GRIVITA

Simpozion pe
Sîmbătă s-au desfășurat la Covas- 

na lucrările .unui simpozion națio
nal pe tema „Tratamentul complex 
al sterilității", manifestare organiza
tă de sectia' de obstetrică și gineco
logie a Spitalului orășenesc din Co- 
vasna, în colaborare cu Centrul de 
combatere a sterilității al clinicii 
„Filantropia" din București și Cen
trul județean de combatere a sterili
tății din Tirgu Mureș.
.în cadrul simpozionului au fost 

cuințelor și a serelor, făcînd să 
crească bananieri in vecinătatea 
ghețarilor. Bogăția esențială o re
prezintă peștele, pe care Îndrăz
neții navigatori o smulg apelor 
bintuite de furtuni ale Atlanticu
lui de nord.

Pe plan extern. Islanda acțio-, 
nează pentru întărirea păcii, pen
tru dezarmare, și in primul rînd 
pentru dezarmare nucleară. Con
secventă acestei politici, ea se nu
mără printre puținele state de pe 
glob care nu dispun de forte ar
mate. . Totodată, ea se pronunță 
pentru extinderea relațiilor de co
laborare și cooperare cu toate ță
rile.

între România și Islanda s-au 
stabilit relații de colaborare și co
operare pe diverse planuri, exis- 
tind condiții de amplificare și adin- 
cire a acestora în viitor, in con
formitate cu posibilitățile de care 
dispun cele două .țări. Un moment 
de cea mai mare însemnătate în 
cronica raporturilor bilaterale l-a 
constituit vizita efectuată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mintul Islandei în 1970. Cursul as
cendent al relațiilor și colaborării 
româno-islandeze ne plan econo
mic. tehnito-știintific. cultural si 
în alte domenii de interes comun 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două ponoare, cauzei păcii, 
securității și înțelegerii îp Europa 
și în lume.

(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20.
© Călăuza „Pană albă“ : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Prea cald pentru luna mai: PRO
GRESUL (23 94 10) — 1,6; 18; 20.
© Tații și bunicii : VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30.
© 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, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 10,45; 12,30; 14,15; 
18; 20.
© La est de Eden : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45:18;
20.30.
© Prețul puterii : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 21,15.
© Cuscrii.: FAVORIT (45 31 70) — 9: 
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
© Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10.30; 12.
© Profesorul distrat: DOINA (16 35 38)
— 13,15: 15.30: 17,45; 20.
© Strada Hanovra : VICTORIA
(16 28 79) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Par și impar: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13.3T0: 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21. '
© O afacere murdară : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
© Avertismentul : PACEA (60 30 85)
— 16: 19.

teme medicale r
prezentate comunicări privind mă
surile profilactice în ocrotirea sănă
tății femeii, acțiunile ce se între
prind pentru tratamentul complex al 
sterilității, metodele balneo-fizio- 
climatice in tratamentul complemen
tar al sterilității, precum și in legă
tură cu unele principii în tratamen
tul chirurgical al acestei maladii.

Pe marginea comunicărilor au avut 
Ioc dezbateri.

(Agerpres)

Așa cum s-a anunțat. între 12 și 
14 Iunie a avut loc. la Moscova, Con
sfătuirea economică la nivel înalt a 
țârilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.). 
la care au participat conducă
torii de partid și de stat din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R.D. 
Germană. Mongolia. Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Viet
nam — consfătuire la care, după 
cum subliniază documentele publica
te la încheierea lucrărilor, au fost 
examinate cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării economice și 
ale colaborării dintre țările membre 
ale C.A.E.R., inclusiv probleme ale 
menținerii păcii și colaborării eco
nomice internaționale.

Potrivit poziției principiale, con
secvente a tării noastre, delegația 
română condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat la lucrări animată de spirit 
constructiv, și-a adus o contribuție 
activă la buna desfășurare a Consfă
tuirii, la elaborarea documentelor, 
astfel incit lucrările să se încheie cit 
rezultate cit mai bune, care să co
respundă așteptărilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R., popoarelor lor.

Consfătuirea economică la nivel 
înalt a.avut loc intr-un moment de 
mare importanță. înseși viata, reali
tățile demohstrînd că, în ciuda unor 
fenomene și tendințe negative din 
economia mondială, țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. au reușit, prin 
eforturile proprii și prin dezvoltarea 
colaborării, să-și consolideze substan
tial potențialul economic, să înfăp
tuiască ample programe sociale, să 
asigure creșterea bunăstării popoare
lor lor. Aceasta a permis ca, în 
multe domenii, in aceste țări să se 
atenueze simțitor influenta crizei 
economice, comerciale, financiar-va- 
lutare mondiale — care a afectat 
practic toate statele lumii — să se 
asigure înaintarea neabătută pe 
calea construirii noii societăți-

Cu toate acestea, așa cum se arată 
și în „DECLARAȚIA CU PRIVIRE 
LA DIRECȚIILE PRINCIPALE ALE 
DEZVOLTĂRII ȘI ADlNCIRII IN 
CONTINUARE A COLABORĂRII 
ECONOMICE ȘI TEHNICO-ȘTIIN
ȚIFICE ÎNTRE ȚĂRILE MEMBRE 
ALE C.A.E.R.", adoptată la Con
sfătuire, există încă Însemnate 
rezerve pentru dezvoltarea colaboră
rii reciproce, adîncirea specializării șl 
cooperării in producție, dezvoltarea 
comerțului, in scopul utilizării mai 
eficiente a potențialurilor de produc
ție și tehnico-științifice de care dis
pun țările membre. Tocmai spre mo
bilizarea acestor rezerve s-au con
centrat lucrările Consfătuirii, măsu
rile convenite.

Practic, este vorba de un larg an
samblu de acțiuni, prevă?ind sarcini 
concrete pentru organele de planifi
care și economice din fiecare tară. 
Se preconizează astfel lărgirea, pe 
baze reciproc-avantajoăse, a comer
țului între statele membre ale 
C.A.E.R, peste volumele prevăzute 
în acordurile de lungă durată în vi
goare ; în același timp, participanții 
la Consfătuire au stabilit un șjr de 
obiective principale in domeniul co
laborării. intre care : trecerea mai 
accelerată a economiilor țărilor lor 
pe calea dezvoltării intensive, asi
gurarea creșterii in continuare a pro
ducției și a productivității muncii 
sociale ; sporirea nivelului tehnic 
și a calității produselor ; dezvol
tarea potențialului de export ; 
amplasarea mai rațională a forțelor 
de producție ; accelerarea procesului 
de egalizare treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor mem
bre ale Consiliului.

S-a convenit, de asemenea, adin- 
cirea colaborării în vederea soluțio
nării, prin eforturi comune, a unor 
probleme economice de însemnătate 
majoră pentru dezvoltarea dinamică 
și armonioasă a economiilor lor na
ționale, intensificării producției și a 
introducerii cuceririlor progresului 
tehnico-științific, asigurării resurse
lor necesare, în special de combus
tibili, energie, materii prime, produ
se alimentare- și' mărfuri industriale 
de larg consum, mașini și utilaje 
moderne.

Este deosebit de important că 
la Consfătuire s-a convenit ela
borarea în comun, pe baza pro
gramelor naționale, a unui Pro-. 
gram complex al progresului tehni
co-științific pe 15—20 de ani, in 
scopul soluționării mal rapide a ce
lor mai importante probleme din do
meniul științei șl tehnicii și -aplicării 
în producție în țările merpbre ale 
C.A.E.R., în condiții reciproc avanta
joase, a rezultatelor obținute. Aceas
ta este cu atît mal important as
tăzi, cînd introducerea pe scară largă 
îh producție a celor mai noi cuce
riri ale geniului uman reprezintă un 
factor hotărîtor pentru obținerea 
unei înalte productivități a muncii, 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
produselor realizate și creșterea com
petitivității lor pe piața mondială, 
îneît socialismul să se afirme din 
plin ca principal purtător al progre
sului tehnico-științific contemporan.

Consfătuirea a acordat, de aseme
nea. o importantă deosebită adîncirii 
cooperării și specializării in produc
ție, in mod deosebit in ramuri de ase
menea importantă cum sînt construc
țiile de mașini, convenindu-se ca în 
acest domeniu colaborarea să . aibă 
un caracter complex și să fie îndrep
tată, in principal, spre dezvolta

rea ramurilor cheie — ca. de pildă, 
electronica, industria microproce
soarelor și a roboților — spre înzes
trarea economiei cu mașini și utilaje 
de înaltă calitate și lâ nivel tehnic 
mondial.

Este cunoscut că una dintre proble
mele cele mai acute ale dezvoltării 
economice pe plan mondial o con
stituie problema materiilor prime, a 
combustibililor și energiei, de a cărei 
soluționare depind înseși perspecti
vele de viitor ale progresului- econo
mic în lume. Tocmai de aceea pre

CONSFĂTUIREA ECONOMICĂ LA NIVEL ÎNALT
A ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.A.E.R.

Pentru întărirea colaborării in opera 
de edificare a noii orinduiri, in interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și păcii

zintă o deosebită însemnătate faptul 
că participanții la Consfătuire au 
căzut de acord asupra unui program 
complex de acțiuni vizînd extinderea 
colaborării in domeniul producției și 
livrărilor reciproce, concomitent cu 
folosirea mai economicoasă a ener
giei și materiilor prime, pe baza in
troducerii unor noi tehnologii, astfel 
incit să se asigure satisfacerea ne
cesităților ridicate de înfăptuirea 
amplelor proiecte de dezvoltare ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.

O altă direcție importantă de ac
țiune este, așa cum se arată in do
cumentul adoptat, adîncirea conlu
crării în domeniul agriculturii și 
producției agroalimentare. Țările 
membre ale C.A.E.R. dispun în a- 
ceastă privință de un vast potențial 
și de însemnate rezerve — și tocmai 
pornindu-se de la aceste realități 
este posibil și necesar — așa cum 
s-a subliniat la Consfătuire — să se 
dezvolte și să se perfecționeze baza 
tehnico-materială a agriculturii și 
industriei alimentare, asigurîndu-se 
îmbunătățirea continuă a aprovizio-

. ■ y
nării, satisfacerea în condiții cît mai 
bune a cerințelor de consum ale 
populației.

Fără îndoială, acestea sînt obiecti
ve de mare importantă, a căror tra
ducere în viață impune folosirea 
unor metode de natură să permită 
adîncirea continuă a colaborării, spo
rirea eficienței sale. în această pri
vință este deosebit de importantă 
sublinierea de către Consfătuire a 
însemnătății coordonării planurilor 
de dezvoltare, ca principală metodă 
de organizare a cooperării economice 

și tehnico-științifice. însăși viața a 
arătat, în acest sens, însemnătatea 
deosebită a așezării raporturilor re
ciproce pe baze stabile, de durată, 
prin încheierea de acorduri și con
tracte pe termen lung, ca formă de 
bază a conlucrării în cadrul C.A.E.R. 
Asemenea acorduri și contracte asi
gură stabilitate, dau perspectivă ra
porturilor de conlucrare, creează 
condiții pentru ca fiecare organism 
national de planificare să-și stabi
lească din timp obiectivele și posibi
litățile de colaborare, oferind cadrul 
pentru o coordonare mai bună a pla
nurilor. asigurind desfășurarea rela
țiilor pe baze ferme și sporind 
astfel eficiența lor.

Totodată, se cuvine subliniată aten
ția deosebită care a fost acordată la 
Consfătuire necesității de a se Îm
bunătăți mecanismele cooperării și 
specializării în producție, în vederea 
soluționării la timp, operative, a pro
blemelor economice ale fiecărei țări 
membre și, totodată, a' întăririi 
cointeresării acestor țări în dezvol
tarea colaborării reciproce.

Se poate deci aprecia că la 
Consfătuire s-a ajuns la înțele
geri și hotărîri bune, de natură 
să asigure perfectionarea și dez
voltarea mai departe a coope
rării dintre țările membre ale 
C.A.E.R. Desigur, așa cum se subli
niază în statutul său, C.A.E.R. nu 
este o organizație închisă, ci, dim
potrivă, este deschisă unei largi 
cooperări, țările membre subliniind, 
în înseși documentele Consfătuirii, că 
vor promova în continuare conlu
crarea cu celelalte țări socialiste, că 

vor extinde legăturile cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele capita
liste dezvoltate, ceea ce. neîndoios, 
va contribui la întărirea înțele
gerii intre popoare, la cauza destin
derii in întreaga lume.

Fără îndoială, hotărîrile și măsu
rile convenite își au însemnătatea 
lor evidentă. Esențial este acum ca, 
în spiritul prevederilor și principi
ilor de colaborare stabilite în do
cumentele Consfătuirii, să se treacă 
de îndată la concretizarea acestor 
hotărîri, la materializarea lor în în
țelegeri și acorduri concrete, de lun
gă durată — pe'plan bi sau multi
lateral — și, în mod deosebit, să se 
urmărească realizarea lor neabătută, 
traducerea lor operativă in viată. 
Este o cerință imperioasă ca să se 
treacă neîntîrziat la măsuri prac
tice de înfăptuire a acordurilor — 
pentru ca deciziile convenite să-și 
arate efectele pozitive cît. mai grab
nic, incepind chiar din acest an.

Dezbătînd. pe larg căile dezvoltării 
colaborării economice și tehnico- 
științifice. participanții la Consfătui

re au examinat, totodată, o serie de 
probleme de stringentă actualitate 
ale vieții internaționale. Declarația 
„MENȚINEREA PÂCII ȘI COLABO
RAREA ECONOMICA INTERNA
ȚIONALĂ", adoptată cu acest prilej, 
sintetizează principalele concluzii 
privind măsurile ce se impun pen
tru asigurarea dezvoltării normale a 
relațiilor politice și economice inter
naționale, în scopul consolidării păcii 
și progresului întregii omeniri. Așa 
cum pe bună dreptate se arată în 
acest document, este necesar ca evo
luțiile din viata politică și economică 
mondială se fie urmărite cu deose
bită atenție, mai ales avîndu-se in 
vedere faptul că. într-o lume a in
terdependențelor tot mai strinse, 
aceste evoluții influențează direct 
îndeplinirea programelor de dezvol
tare economico-socială și că. prin 
însăși natura sa, socialismului ii re
vine o mare răspundere pentru viito
rul omenirii, țelul său suprem con- 
stituindu-1 grija pentru om. pentru 
binele lui.

într-adevăr, așa cum a subliniat 
frecvent România socialistă, așa cum 
se arată și în Declarație. în ultimul 
timp a crescut simțitor încordarea 
internațională, ca urmare a intensifi
cării cursei înarmărilor, a menține
rii vechilor focare de conflict și apa
riției altora noi, a politicii imperia
liste de forță și amestec în treburile 
interne ale altor țări, de con
solidare și reîmpărțire a sfere
lor de influență. Mizarea pe forță, 
pe escaladarea cursei înarmărilor îm
piedică soluționarea problemelor 
fundamentale ale dezvoltării econo
mice mondiale, îngreuiază ieșirea din 
criza economică, în condițiile în care 
se accentuează dezorganizarea schim
burilor comerciale internaționale, se 
intensifică măsurile protecționiste. se 
dereglează relațiile valutar-financia- 
ge, îndeosebi ca urmare a creșterii 
exagerate a dobînzilor.

Sînt probleme cărora România le-a 
acordat și le acordă o deosebită 
atenție, evidențiind, in mod stăruitor, 
că în prezent nu există sarcină mai 
importantă decît oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare. menținerea păcii, preîntâm
pinarea unei catastrofe nucleare. 
Constituie un motiv de satisfac
ție să se constate că această idee 
se regăsește și în Declarația adop
tată la Consfătuire, care subliniază 
că aceasta reprezintă, totodată, o 
condiție fundamentală a însănătoși
rii situației economice mondiale.

în numele marelui obiectiv ai 
consolidării păcii, în Declarație sînt 
reafirmate o serie de direcții prin
cipale de acțiune, intre care oprirea 
acumulării de noi mijloace nucleare 
pe continent, reluarea negocierilor in 
vederea realizării de acorduri cores
punzătoare care să ducă la elibe

rarea Europei de armele nucleare ; 
interzicerea totală a experiențelor cu 
asemenea arme ; interzicerea arme
lor chimice și a militarizării Cosmo
sului ; încheierea unui Tratat de 
nefolosire reciprocă a forței militare 
și menținere de relații pașnice intre 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele membre ale 
N.A.T.O. ; reducerea cheltuielilor mi
litare ale acestor state și folosirea 
fondurilor astfel eliberate în scopul 
dezvoltării economice și sociale, in
clusiv pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Regăsim în acest document idei 
și obiective în favoarea cărora Româ
nia s-a pronunțat și se pronunță cu 
neobosită consecvență și a căror 
transpunere în practică ar avea efec
te dintre cele mai pozitive, răspun- 
zind intereselor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

O deosebită însemnătate prezin
tă chemarea adresată de parti
cipanții la Consfătuire tuturor po
poarelor, șefilor de state și de gu
verne din întreaga lume pentru tra
ducerea în fapt a recomandărilor și 
înțelegerilor convenite în Actul final ■ 
al Conferinței de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa, ca 
și în documentul final al reuniunii 
de la Madrid.

Prin măsurile și hotărîrile conve
nite, prin concluziile puse în eviden
tă și direcțiile de acțiune stabilite, 
Consfătuirea economică la nivel inalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R. se în
scrie ca un moment de mare impor
tanță în dezvoltarea colaborării și 
conlucrării acestor țări și. totodată, 
ca un eveniment de seamă al vieții 
internaționale. Se poate aprecia- 
că ansamblul de măsuri asupra 
cărora s-a căzut de acord la 
Consfătuire are o importanță deose
bită pentru dezvoltarea și perfecțio
narea colaborării, cooperării și spe
cializării în cadrul C.A.E.R. Acum, 
după adoptarea acestor măsuri, sar
cina principală devine trecerea la 
aplicarea lor deplină, materializarea 
operativă a înțelegerilor convenite, 
astfel incit să se asigure progresul 
mai rapid al fiecărei țări membre, 
creșterea forțelor socialismului.

Este neîndoios că traducerea con
secventă îh viată a hotărîrilor și În
țelegerilor convenite va contribui la 
ridicarea pe un plan nou. superior, 
a cooperării și conlucrării in cadrul 
C.A.E.R.. la soluționarea, prin forțe 
unite, a problemelor ridicate de în
făptuirea vastelor proiecte de con
strucție socialistă și comunistă ale 
țărilor membre, înscriind, in același 
timp, un aport de seamă la întărirea 
forței și prestigiului socialismului in 
lume, la afirmarea cauzei păcii și 
progresului, a colaborării și dezvol
tării tuturor națiunilor globului.



mammi

„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România înregistrează remarcabile realizări, 

desfășoară o susținută activitate pentru soluționarea 
problemelor fundamentale ale contemporaneității"

AMPLE RELATĂrTS! COMENTARII ALE PRESEI SI RADIOTELEVIZIUNII DE PESTE HOTARE

Dialogul la nivel înalt româno-polon — 
contribuție deosebită la întărirea 

prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare

Politica externă a țării noastre consacrată păcii, dezarmării, înțele
gerii și colaborării pașnice dintre popoare, activitatea neobosită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, dedicată aspirațiilor vitale 
ale poporului nostru, ale întregii omeniri, pozițiile profund principiale, 
pătrunse de o înaltă răspundere pentru interesele (jțării, ale poporului 
român, ale cauzei socialismului și păcii, exprimate de conducătorul parti
dului și statului nostru generează un amplu ecou internațional. Mijloacele 
de informare în masă de pe diferite meridiane evidențiază în mod de
osebit inițiativele, propunerile, demersurile repetate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apelurile la rațiune, la unirea eforturilor pentru a se acționa, 
pînă nu este prea tîrziu, pentru încetarea cursei periculoase a înarmă-

Rodnice întilniri la nivel înalt, acțiuni 
consecvente pentru întărirea prieteniei 
cu țările socialiste, pentru dezvoltarea 

colaborării internaționale

rilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, pentru revenirea la masa trata
tivelor în vederea încheierii unui acord care să.ducă la oprirea amplasă
rii rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, la retragerea și dis
trugerea celor existente, la făurirea unei Europe unite, fără arme 
nucleare, a unei Europe a păcii și colaborării.

Totodată, în paginile presei de peste hotare sînt amplu reliefate 
multiple aspecte ale realităților României socialiste, ale muncii pline 
de abnegație a poporului nostru, angajat în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Un loc deosebit îl ocupă Canalul Dunăre-Marea Neagră - grandioasă 
realizare a „Epocii Ceaușescu", strălucită expresie a forței creatoare și 
vocației de pace și construcție a României socialiste.

Aprecieri ale Prezidiului
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Pre

zidiul Guvernului R.P. Polone a as
cultat. la 15 iunie, in cadrul unei 
ședințe, o informare privind desfă
șurarea și rezultatele vizitei oficiale 
de prietenie efectuate în Polonia, in 
perioada 6—8 iunie a.c., de delegația 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae. Ceaușescu, secretar ge-

Guvernului R. P. Polone
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

După cum subliniază agenția 
P.A.P., Prezidiul guvernului a apre
ciat că vizita, a avut un rol impor
tant. contribuind la întărirea prie
teniei. la stimularea puternică a co
laborării multilaterale reciproc 
avantajoase intre Polonia și România.

r • - j
j Noi acțiuni și luări de poziție J

SOFIA

VIZITA DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl DE STAT 
A R.P.D. COREENE

SOFIA 16 (Agerpres). - La Sofia 
au avut loc convorbiri între delega
ția de partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de To
dor Jivkov, secretar general al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele Consi-, 
liului de Stat al R. P. Bulgaria, și 
delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, care se 
află într-o vizită oficială de prietenie 
în capitala bulgară.

In cadrul convorbirilor - transmi
te agenția B.T.A. - au fost aborda
te probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări, exprimîndu-se dorința re
ciprocă de a dezvolta și diversifica 
colaborarea bulgaro-coreeană. Au 
fost, de asemenea, examinate o se
rie de aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

în cadrul emisiunii de actualități 
a TELEVIZIUNII SOVIETICE, au 
fost reluate pe larg aprecierile Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
Uniunea Sovietică. S-a subliniat că 
rezultatele vizitei, înțelegerile și 
concluziile la care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Konstantin Cernenko 
au ajuns. în cadrul convorbirilor 
purtate, se înscriu ca un moment 
dc o deosebită importanță în dez
voltarea colaborării și conlucrării 
dintre partidele și popoarele celor 
două țări. S-a evidențiat impor
tanța hotărîrii de a se întări. în 
continuare. conlucrarea dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. de a se extinde 
contactele și schimbul de experien
ță în probleme de interes comun.

Sub titlul „înaltă apreciere11, zia
rul „TRUD11 a informat, la rîndul 
său. despre ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
reproducînd aprecierile privind im
portanta rezultatelor vizitei. înțe
legerilor și concluziilor la care s-a 
ajuns.

Ziarele „MAGYAR NEMZET11 și 
„NEPSZAVA11 din R.P. Ungară au 
relatat, de asemenea, despre șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. în cadrul căreia ■ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare în legătură cu 
vizita de lucru făcută în Uniunea 
Sovietică, relevîndu-se aprecierea 
dată convorbirilor purtate de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu Konstantin Cernenko, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Mijloacele de informare în masă 
din Elveția, între care ziare de 
largă apdiență ca „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG11, „DER BUND11, 
„24 HEURES", „LA SUISSE11, 
„BASLER ZEITUNG11, precum și 
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE, au informat pe larg des
pre vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică, evidențiind poziția princi
pială a președintelui României. S-a 
relevat că președintele Nicolae

Ceaușescu a subliniat din nou ne
cesitatea reluării negocierilor de 
dezarmare sovieto-americane.

Ziarele „THE PAKISTAN TI
MES11, „THE MUSLIM11 și
„DAWN“ au urmărit îndeaproape 
desfășurarea vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
Uniunea Sovietică, evidențiind po
zițiile exprimate cu acest prilej de 
președintele României în marile 
probleme ale lu,mii contemporane. 
Au fost subliniate în special apre
cierile cu privire la necesitatea de a 
se face totul pentru oprirea ampla
sării de către S.U.A. a rachetelor 
cu rază medie de acțiune în unele 
țări din vestul Europei și a contra- 
măsurilor nucleare anunțate de 
Uniunea Sovietică, pentru reluarea 
negocierilor sovieto-americane în 
vederea realizării unui acord care 
să ducă la eliminarea rachetelor 
nucleare și apoi a oricăror arme 
nucleare din Europa și din lume.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică a fost pe larg reflectată și 
de PRESA DIN LIBAN. Articolele 
publicate au pus în evidență di
recțiile principale ale politicii ex
terne a țării noastre, pozițiile 
României în problemele dezarmă
rii și destinderii, relațiilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
și dintre țările socialiste.

Ziarul filipinez „BUSINESS 
DAY11 a publicat un amplu articol 
despre vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea 
Sovietică și convorbirile avute cu 
tovarășul Konstantin Cernenko. Au 
fost evidențiate opiniile exprimate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la amplasarea'de rachete 
nucleare în Europa și la necesitatea 
reluării neîntîrziate a negocierilor 
sovieto-americane în vederea reali
zării unui acord care să ducă la 
eliminarea totală a rachetelor cu 
rază medie de acțiune și, apoi, a 
celorlalte arme nucleare din Europa 
și din întreaga lume.

Informații despre dialogul româ- 
no-sovietic la nivel înalt au .fost 
publicate în paginile altor ziare și 
au fost, totodată, difuzate de TE
LEVIZIUNEA FILIPINEZĂ.

sebită pe care o au pejitru diver
sificarea și amplificarea relațiilor 
de colaborare bilaterală convorbiri
le româno-sovietice și româno-po- 
lone la nivel înalt.

Informînd că în cadrul convorbi
rilor au fost abordate și aspecte 
ale situației internaționale, ziarul 
„LE PROGRES EGYPTIEN11 a evi
dențiat. într-un amplu articol pu
blicat pe prima pagină, preocuparea 
conducătorului statului român pen
tru asigurarea unui climat de pace 
și destindere pe continentul euro
pean și în întreaga lume.o Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — a 
arătat ziarul — s-a pronunțat pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare și pentru reluarea nego
cierilor sovieto-americane de la 
Geneva asupra limitării armamen
telor nucleare.

într-o corespondență din Bucu
rești. ziarul sovietic „PRAVDA11 a 
relevat că vara bucureșteană se 
află sub semnul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare 
națională și socială, antiimperialis- 
tă și -antifascistă. După ce s-a refe
rit la desfășurarea evenimentelor 
de la 23 August 1944, ziarul a ară
tat : Acum patruzeci de ani a fost 
deschisă calea spre transformările 
democratice pe pămîntul României, 
în prezent, comuniștii, toți oame
nii muncii români fac bilanțul re
zultatelor obținute în anii care au

trecut în dezvoltarea social-econo- 
mică și culturală. Oamenii sovie
tici, împreună cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, se bucură sincer 
de succesele prietenilor români în 
crearea noii societăți.

Relevînd colaborarea României 
cu țările socialiste, „Pravda11 a no
tat. în continuare, că în ultimii ani 
colaborarea dintre România și 
U.R.S.S. s-a caracterizat prin tră
sături calitative și canti 
ceea ce < 
posibilitățile ___ __
în corespondență se n_ _______
prevederile acordului. < fa 1981 în 
legătură cu participare;
Ia realizarea unor ________
obiective din Uniunea Sovietică și 
livrarea unor mărfuri de către in
dustria românească pentru Uniunea 
Sovietică.

Zilele acestea se împlinesc 50 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre U.R.S.S. și România. 
In anii construcției socialiste, aceste 
relații au fost ridicate la un nivel 
calitativ nou și continuă să se dez
volte cu succes — a relevat „Prav
da11, apreciind că o contribuție esen
țială la întărirea colaborării multi
laterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia au adus, fără îndoială, convor
birile desfășurate în timpul recen
tei vizite de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Moscova.
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HAGA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului pentru pace al 
bisericilor din Olanda, Mient-Jan 
Faber, a declarat că, in perioada 
care urmează, vor fi organizate noi 
și puternice demonstrații in fa
voarea păcii și dezarmării, împo
triva desfășurării rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul olandez. După cum trans

Propunerile românești privind necesitatea dezarmării 
prezentate la Conferința regională a O.N.U. de la Leningrad

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
Leningrad s-au încheiat lucrările 
Conferinței regionale organizate de 
Națiunile Unite în cadrul campa
niei mondiale pentru dezarmare, la 
care au participat reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamentale, 
instituții din țările europene, pre
cum și din S.U.A. și Canada, și 
organizații internaționale.

Reprezentanții români au prezen
tat în cadrul conferinței concepția 
președintelui Republicii Socialiste

Nicolae 
cu pri-

vire la necesitatea opririi, cursei 
înarmărilor, trecerii la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nu
cleară.

Participanții la conferință și-au 
exprimat îngrijorarea față de încor
darea existentă în viața interna
țională și s-au pronunțat în fa
voarea tratativelor ca unică meto
dă rațională de rezolvare a problem.- 
melor ce confruntă lumea contem- ț 
porană, pentru creșterea rolului i 
O.N.U. in întărirea secuțității, in I 
promovarea păcii și cooperații in- l 
ternaționale. ’

OLflNDă: Campanie continuă 
împotriva instalării rachetelor

I

Poziții realiste, constructive in vederea 
înlăturării primejdiei nucleare

Agenția poloneză de presă P-A.P. 
a apreciat că vizita oficială de 
prietenie a delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în R. P. Polonă a con
tribuit la întărirea . prieteniei- și 
cooperării între cele două țări. 
Această colaborare — a relevat 
agenția — are o importanță deo
sebită în prezent, in condițiile 
agravării încordării situației in
ternaționale și escaladării cursei 
înarmărilor. Conducătorii României 
și Poloniei consideră că este ne
cesar să se depună toate eforturile 
pentru a se reveni la coexistența 
pașnică în relațiile dintre Est și 
Vest, la dialog în problema de
zarmării. Numai pe baza unui ase
menea dialog va fi. posibilă con
solidarea păcii în întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor țărilor lumii apelul 
d'e a cere celor două mari puteri 
nucleare să reia cit mai curînd po
sibil negocierile privind oprirea 
înarmărilor nucleare — a subliniat 
agenția „CHINA NOUĂ11, într-o 
relatare consacrată cuvîntării tova
rășului Nicolae'Ceaușescu la întîl- 
nirea cu activul muncitoresc, de 
partid și obștesc al întreprinderii 
„Kasprzak11, din R. P. Polonă. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
spus că România se pronunță pen
tru menținerea unui echilibru mi
litar între Tratatul de la Varșo
via și N.A.T.O- nu prin acumula
rea de noi armamente, ci prin re
ducerea celor existente.

Referindu-se la situația interna
țională actuală deosebit de gravă 
— s-a arătat în continuarea rela
tării — președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat că a crescut 
considerabil pericolul unui nou 
război mondial, subliniind că ni
mic nu este mai important decît 
de a asigura viața, pacea și liniș
tea popoarelor. Au fost reluate 
apoi pasaje din cuvîntarea secre
tarului general al partidului nos
tru in care se subliniază că trebuie 
să se intensifice activitatea pentru 
oprirea amplasării rachetelor ame
ricane în Europa, pentru oprirea 
aplicării contramăsurilor de către 
Uniunea Sovietică, pentru reluarea 
negocierilor dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite, pentru 
participarea la tratative și a celor-, 
lalte țări europene. în primul rînd 
a țărilor din Tratatul de la Varșo-, 
via și din N.A.T.O.. pentru a se a- 
junge la un acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază me

die de acțiune și să deschidă calea 
eliminării armelor nucleare din 
Europa și din întreaga lume.

Conducătorul partidului și statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, și 
primul secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele guvernului polonez, 
Wojciech' Jaruzelski, au subliniat 
importanța colaborării economice 
și a colaborării de ansamblu din
tre cele două țări, aventizînd tot
odată asupra situației internaționa
le complexe, a relevat, într-o re
latare, agenția iugoslavă TANIUG.

După ce a subliniat că în viața 
internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă, ca urmare 
a politicii imperialiste de forță și 
dictat, de amestec în treburile in
terne ale altor state, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
România este preocupată în mod 
deosebit de situația gravă ce s-a 
creat pe continentul european prin 
trecerea la amplasarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
ale S.U.A. în țări din vestul Euro
pei, ceea ce a determinat Uniunea 
Sovietică să treacă la contramăsu- 
rile nucleare anunțate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a relevat că România se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine. Potrivit aprecierii 
sale — a subliniat agenția Taniug 
— în rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii un rol deosebit de 
activ trebuie să-1 joace țările mici 
și mijlocii, țările nealiniate, care 
constituie marea majoritate a lu
mii și care sînt nemijlocit intere
sate într-o politică de pace, de 
colaborare și independență.

Pozițiile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei 
oficiale de prietenie efectuate în 
R.P. Polonă au generat un ecou 
deosebit în PRESA DIN LIBAN. 
Au fost puse în lumină aprecierile 
potrivit cărora problema funda
mentală a epocii noastre este opri
rea înarmărilor și trecerea la de
zarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, asigurarea păcii în 
lume, precum și cele privind căile 
de soluționare a situației grave ce 
s-a creat pe continentul european 
prin trecerea la amplasarea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune. ■

PRESA EGIPTEANĂ a relatat 
pe larg despre dialogul româno-so- 
vietic la nivel înalt, despre vizita 
oficială de prietenie a dele
gației de partid și de stat con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Polonă, 
scoțînd în evidență importanța deo-

TELEVIZIUNEA SOVIETICA a 
prezentat un reportaj de la inau
gurarea Canalului Dunăre-Marea 

■Neagră. Au fost prezentate imagini 
de la marea adunare populară de 
la Agigea, din timpul cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Despre Canalul Dunăre-Marea 
Neagră se vorbește și se scrie de 
mult timp în România. Iar după 
inaugurarea festivă a importantei 
căi fluviale, acest subiect nu va 
dispărea curînd din paginile presei. 
Pentru că aceasta este cea mai 
mare investiție din istoria de 40 de 
ani â Republicii Socialiste România
— s-a arătat în corespondența pu
blicată de cotidianul polonez 
„RZEZCZPOSPOLITA11 sub titlul 
„Pe Canalul Dunăre-Marea Neagră 
drumul este mai scurt și mai ieftin11. 
Ziarul a făcut o prezentare 
a istoricului canalului de la 
primele proiecte din secolul tre
cut pînă la inaugurarea sa, apre
ciind că el va contribui la dez
voltarea colaborării internaționale. 
S-a apreciat că, din punctul de 
vedere al soluțiilor aplicate’în con
strucție, magistrala albastră româ
nească este comparabilă cu cele 
mai cunoscute canale din lume.

Sub titlul „Canalul Dunăre—Ma
rea Neagră deschis pentru naviga
ție11, cotidianul polonez „EXPRESS 
I LUSTROW ANY11 a informat, la 
rîndul său, despre inaugurarea ma
gistralei navale de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezentînd 
principalele caracteristici ale marii 
construcții.

Inaugurarea de către președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră a 
fost marcată și de ziarul vietna
mez „NHAN DAN11, care a relatat 
despre caracteristicile tehnico- 
funcționale ale acestui important 
obiectiv al economiei românești.

Cotidianul „ÎL MESSAGGERO11, 
din Italia,' a publicat articolul „Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, ope
ra președintelui Ceaușescu ; a de
venit realitate visul de a naviga 
de-a lungul Europei11.

Românii au dus la îndeplinire 
unul din cele mai importante o- 
biective ale ingineriei lor : Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, care scur
tează cu circa 400 km navigația co
mercială pînă la mare — a arătat 
ziarul. Proiectul și -realizarea sînt 
întru totul românești. Noul canal 
va avea implicații directe asupra 
traficului comercial și de călători 
spre Orientul JWijlociu: și Extremul 
Qrierit.

în continuare, articolul s-a refe
rit la importanța canalului pentru 
agricultură și turism, prezentînd 
numeroase date tehnice privind 
ecluzele, podurile, noul port Agi
gea, dimensiunile marii construcții.

într-un articol separat, sub titlul 
„După Suez și Panama11, au fost 
publicate date comparative cu alte 
canale ale lumii, evidențiindu-se 
măreața operă înfăptuită de po
porul român.

Publicația „VERKEHR11, săptămî- 
nal internațional pentru problemele 
transporturilor, care apare la Viena. 
a inserat, în deschiderea ultimului 
său număr, un amplu material, bo
gat ilustrat cu fotografii, privind 

. inaugurarea , de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Canalului Du
năre — Marea Neagrg.

Evidențiind atmosfera sărbăto
rească a inaugurării, publicația ’ a 
precizat .că punctul culminant l-a 
constituit cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea aduna
re populară de la Agigea. „Con
strucția secolului — scrie «Verkehr11
— este o caracterizare care nu con
stituie cîtuși de puțin o exage
rare. Căci vishl locuitorilor de 
pe malurile Dunării de a scurta că

lătoria spre Marea Neagră este in
tr-adevăr vechi de sute de ani. Dar 
de-abia în secolul al XX-lea pro
iectul a putut fi realizat11.

în continuare, revista a prezentat 
date cu privire la construcția cana
lului și posibilitățile pe care le 
oferă acesta pentru facilitarea 
transporturilor pe Dunăre. „Cana
lul Dunăre — Marea Neagră și por
turile sale — scrie «Verkehr» — 
vor conferi, cu certitudine, impor
tante impulsuri întregii navigații pe Dunăre11.

Materialul este însoțit de o hartă 
care prezintă traseul noii magistra
le albastre.

în relatările consacrate de PRE
SA LIBANEZĂ inaugurării de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Canalului Dunăre — Marea Neagră 
au fost prezentate principalele ca
racteristici și date tehnice ale aces
tei construcții, precum și importan
ță canalului pentru economia țării 
noastre. S-a menționat că realiza
rea canalului a constituit o preocu
pare mai veche a poporului român, 
ea fiind concretizată în pre
zent prin folosirea în exclusivi
tate a unor mijloace tehnice și 
materiale românești, Făcîndu-se o 
comparație între Canalul Dunăre— 
Marea Neagră și canalele Suez și 
Panama, în articolele publicate au 
fost scoase în evidență eforturile 
depuse de poporul român pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Sub titlul „Ceaușescu cheamă la 
reglementarea pașnică a conflictu
lui din Golf11, ziarul saudit „AL 
MADINA11 a consacrat un comen
tariu cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară de la Agigea. S-a subliniat că 
„președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat îngrijorarea 
țării sale in legătură cu escaladarea 
războiului dintre Iran și Irak și a 
lansat un apel celor două țări pen
tru a opri acțiunile militare și a 
trece la tratative pentru rezolvarea 
problemelor în dispută11.

Prezentînd, sub titlul „Chemare 
la oprirea amplasării rachetelor11, 
conținutul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea aduna
re populară de la Agigea, ziarul de 
limbă engleză „SAUDI GAZETTE11 
a evidențiat faptul că președintele 
României a relansat apelul adresat 
S.U.A. și U.R.S.S. de a opri am
plasarea rachetelor nucleare în Eu
ropa și contramăs’urile anunța
te. Ziarul â prezentat poziția Româ
niei în problema rachetelor . cu 
rază medie de acțiune și a dezar
mării, în general.

Sub titlul „O cale de navigație 
internațională11, cotidianul indian 
„AMRITA BAZAR PATRIKA" a 
publicat date și informații despre 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Un 
vechi vis al inginerilor români, 
construirea Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, a devenit acum 
realitate — a arătat' ziarul.

După prezentarea de date carac
teristice pentru amploarea obiecti
vului, precum și a portului Con- 
stanța-Sud, care „va deveni curînd 
un important centru comercial, nu 
numai pentru România, ci și pen
tru alte țări11, în articol s-a relevat : 
Canalul Dunăre—Marea Neagră are 
o semnificație internațională. in 
contextul mai larg al sistemului de 
navigație din Europa. Odată cu rea
lizarea canalului proiectat a fi con
struit în R.F. Germania, calea de 
acces de la Marea Nordului la 
Marea Neagră va fi scurtată cu 
citeva sute de kilometri. Va fi ex
tins. astfel, sistemul de navigație 
transeuropean, cu implicații pozitive 
asupra traficului de bunuri și pa
sageri spre Orientul Mijlociu și 
Orientul îndepărtat.

(Agerpres)
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1 se găsească noi căi pentru preintim-1 pinarea pericolului unei catastrofel atomice, a declarat, la Stockholm, 

amiralul american Julian Carrol,

mite agenția Associated Press, el a 
apreciat că decizia Parlamentului l 
de la Haga de a amina, pînă la !
1 noiembrie 1985, luarea unei deci- > 
zii finale in această problemă ofe- 
ră militanților pentru pace și dezar- i 
mare din Olanda un răgaz prețios,' 
care le va permite să-și intensifice ) 
acțiunile la scară națională.

R. F. GERMANIA: Amplasarea eurorachetelor 
o sursă de profundă îngrijorare

BONN 16 (Agerpres). — Mișcarea 
pentru pace din R. F. Germania a 
anunțat că în paralel cu alegerile 
pentru Parlamentul 
pean, electoratul vest-german se va 
putea pronunța, printr-un referen
dum neoficial, în legătură cu am
plasarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul țării. 
Circa 100 000 membri activi ai miș- 

’, carii — relatează agenția ReUt’er — 
vor cere alegătorilor — în centre 
de votare improvizate și amplasate 
lingă cele oficiale — să-și spună

(vest-)euro-

l

părerea privind înghețarea neîntir- 
ziată a desfășurării rachetelor ' 
„Cruise11 și „Pershing—2“. Coordo- 
natorul-șef al acțiunii, Jo Leinen, 
a declarat, la o conferință de pre
să, că, în pofida caracterului său 
neoficial, referendumul va da ex
presie amplorii . sentimentelor de 
îngrijorare ale cetățenilor vest-ger- 
marii în legătură cu pericolul iz
bucnirii unui .război nuclear, dorin
ței lor de pace, necesității înfăptui
rii dezarmării.

ADEN

Întîlnire consacrată 
consolidării unității 

naționale palestiniene
ADEN 16 (Agerpres). — La Aden 

s-a desfășurat o primă fază a noii 
runde de convorbiri dintre mișcarea 
„Al Fatah11, Frontul Democratic pen
tru Eliberarea Palestinei, Frontul 
Popular pentru Eliberarea Palesti
nei, Frontul pentru Eliberarea Pa
lestinei și Partidul Comunist Palesti
nian După cum a declarat Khalil Al 
Wazir (Ăbu Jihad), membru al C.C. 
al Mișcării „Al Fatah11, participan- 
ții și-au prezentat punctele de ve
dere privitoare la propunerile 
făcute la ultima .reuniune palestinia
nă de la Alger, informează oficiul de 
presă al O.E.P. S-â subliniat impor
tanța convocării .Consiliului Național 
Palestinian (parlamentul) pentru 
.consolidarea unității naționale pa
lestiniene'.

După consultările delegațiilor cu 
conducerile organizațiilor lor, runda 
de convorbiri de la Aden urmează 
să fie reluată.

Reuniunea 
Consiliului Mondial 

al Alimentației 
Soluționarea problemei 

alimentației, parte componentă 
a unei noi ordini economice 

internaționale
ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 

„Problema alimentară mondială se 
poate rezolva doar ca parte a proce
sului, general de restructurare a 
relațiilor' economice internaționale, 
în cadrul unei noi ordini economice 
mondiale,'mâi juste și mai echitabi
le11 — se subliniază în comunicatul 
final al celei de-a X-a reuniuni mi
nisteriale a Consiliului Mondial al 
Alimentației, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Addis Abeba.

Consiliul a ajuns la concluzia că, 
în 1984, planeta noastră ar putea ali
menta aproape un miliard de per
soane mai mult ca in urmă cu 10 
ani. in ansamblu existind suficiente 
alimente pentru toți locuitorii Terrei. 
Și totuși, sute de milioane de per
soane continuă să sufere din cauza 
foametei și a malnutriției. în legă
tură cu aceasta, comunicatul a- 
rată că situația alimentară pe plan 
mondial se caracterizează prin mari 

. dezechilibre, generate de secete re
petate și deșertificare, dar și de un co
merț internațional defavorabil țârilor 
în curs de dezvoltare. .

Apartheidul — o sfidare 
la adresa conștiinței , 

7 7

si demnității umane
7 7

MESAJ AL SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Sistemul de apartheid constituie, 
o negare a scopurilor și principiilor 
Națiunilor Unite și ale Declarației 
universale a drepturilor omului — 
se arată într-un mesaj al secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, difuzat cu prilejul Zilei 
internaționale de solidaritate cu po
poarele luptătoare din Africa aus
trală..

Națiunile Unite, se arată în mesaj, 
au condamnat în mod repetat a- 
partheidul ca o sfidare la adresa 
conștiinței și demnității-umane. Tot
odată, O.N.U. a recunoscut legitimi
tatea luptei poporului din R.S.A. 
pentru eliminarea apartheidului și 
crearea unei societăți în care toți 
cetățenii să se bucure de drepturi 
egale, indiferent de rasă.

„Asociației medicilor 
pace" 
zastruoase ale unui război nuclear l 
asupra întregii omeniri. Zilnic, zeci .' 
de medici participă la conferințe ) 
organizate în întreprinderi, univer- 1 
sități, șcOli etc., evidențiind perico- > 
lele catastrofale ale unei conflagra- i 
ții atomice și necesitatea intensifi- 
cării luptei pentru dezarmare și ) 
apărarea păcii. |

Un imperativ pentru preîntîmpinarea unei catastrofe : ’i 
eliminarea tuturor armelor nucleare din Europa j 
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — —-”i— -’ - ’

Acum, cind în lume s-a acumulat 
o cantitate uriașă de arme de dis
trugere, și în primul rînd de arme 
nucleare, este imperios necesar să

ITALIA: Constituirea 
pentru

ROMA 16 (Agerpres). — în Ita
lia, tot mai multe categorii ale 
populației se alătură acțiunilor ini
țiate în sprijinul realizării dezar
mării și salvgardării păcii. Astfel, 
recent s-a constituit Asociația me
dicilor italieni pentru pace, al că
rei obiectiv este conștiențizarea 
populației asupra consecințelor de- apărarea păcii.

consilier al directorului Centrului i 
american de informații in domeniul t 
apărării. El a subliniat că un pas i 
important in această direcție l-ar ? 
constitui eliminarea tuturor arme- ) 
lor nucleare din Europa, reducerea l 
înarmărilor și realizarea unui acord * 
asupra interzicerii oricăror expe- l 
riențe cu arme nucleare.

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Rambursarea datoriei ex
terne în actualele condiții ale cri
zei economice mondiale poate pune in 
pericol stabilitatea țărilor din Ameri
ca Latină, au declarat senatorii 
mexicani Patrocinio Gonzalez și Cel
so Humberto Delgado, anunțînd a- 
propiata adunare extraordinară a 
Parlamentului latino-american (San 
Jose, 19—21 iunie), avînd ca temă 
„Parlamentarii din America Latină, 
noua ordine economică și datoria 
externă11.

Problema cu care se confruntă 
majoritatea țărilor de pe continent 
nu este tipic financiară. Ea poate 
pune în pericol viitorul și dezvolta
rea socială a statelor din regiune, 
au subliniat senatorii mexicani. în 
context, ei au criticat recentele ma
jorări ale ratei dobinzilor de către 
băncile nord-arnericane, noile ba
riere protecționiste aplicate de sta
tele industrializate, condițiile de ne
gociere a datoriei externe a țărilor 
in curs de dezvoltare fără a se lua 
în considerare aspectele economice, 
sociale și politice din. aceste, state.
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nală pentru Energie Atomică
(A.I.E.A.) a anunțat că în 1983 nu
mărul reactoarelor nucleare ener
getice a crescut cu 23, ajungînd.la
317 și la o putere totală de 191 mi
lioane kW, aceasta reprezentînd 8 
la sută din puterea tuturor centra- | 
lelor electrice ale lumii. în produc

I NAȚIUNILE UNITE. La Națiu
nile Unite s-a anunțat că secretarul

I general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a prezentat președintelui 
pe luna în curs al Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care îi

1 aduce la cunoștință acordul guver- 
. nelor Iranului și Irakului privind 

constituirea a două echipe de ob-
I servatori ai Națiunilor Unite, com

puse din cite trei militari și un ci- 
Ivil. în problema atacurilor asupra 

unor obiective civile. Aceste echi
pe vor fi gata să-și înceapă activi
tatea la solicitarea guvernelor țări
lor respective. Președintele Consi
liului de Securitate a anunțat că, in 
cadrul unor consultări neoficiale, 
membrii acestui organism au 
aprobat crearea celor două echipe 
de observatori, relatează agențiile 
A.P. și U.P.I.

MANDATUL UNFICYP. Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a hotărit 
în unanimitate prelungirea pentru o

nouă perioadă dș șase luni, respec
tiv pînă la 15- decembrie 1984, a 
mandatului Forțelor O.N.U. de men
ținere a păcii în Cipru (UNFICYP). 
într-un raport recent, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, aprecia că, dată fiind si
tuația din Cipru, reînnoirea man
datului UNFICYP este indispen
sabilă.

MITING LA SANTIAGO DE 
CHILE. în capitala chiliană a avut 
loc un miting în centrul orașului, 
în cadrul căruia participanții au 
cerut.încetarea practicilor represive 
ale regimului chilian și reinstau- 
rarea democrației in țară. Forțele 
poliției au încercat să împrăștie 
demonstranții folosind tunuri cu 
apă, gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc. Numeroase persoane au 
fost rănite și altele arestate.

DEZVOLTAREA ENERGETICII 
NUCLEARE. Agenția Internațio-

ția mondială de electricitate, ener
gia atomică reprezintă 12 la sută, 
în 1985, apreciază experții A.I.E.A. 
puterea instalată a centralelor ato
mice din lume va ajunge la 275 mi
lioane kW, in 1990 — la 370—100 
milioane kW, iar la sfîrșitul seco
lului — la 580—850 milioane kW.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALĂ. Președintele Columbiei, 
Belisărio Betancour, a procedat la 
o remaniere parțială a guvernului, 
înlocuind șase dintre cei 13 miniștri 
ai cabinetului columbian. Este vor
ba despre o practică tradițională, 
potrivit căreia componența guver
nului este schimbată înainte de în
ceperea sesiunii parlamentare, care 
va avea loc la 20 iulie, au precizat
posturile naționale de radio colum
biene „Caracol11 și „RCN11. Prin 
schimbările operate, guvernul co
lumbian iși păstrează proporția în
tre miniștriiconservatorii și libe
rali, principalele formațiuni politice 
reprezentate în cabinet.
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