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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la 19 iunie, pe • Gaudenz von

Salis, care și-a prezen
tat scrisorile de acredi
tare în calitate de amba
sador extraordinar și ple

nipotențiar al Confederației 
Elvețiene în țara noas
tră. (Continuare în pagina 
a V-a).

într-oatmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă, punînd în evidență voința comună de a întări și mai mult

conlucrarea multilaterală româno-coreeană, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii, ieri au continuat

La Palatul Consiliului de Stat au continuat, marți. 19 iunie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Si tovarășul Kim Ir Sen. secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din.. Coreea, . președintele Republicii Populare E>«mo- erate Coreene.în timpul convorbirilor a fost exprimată îngrijorarea fată de încordarea gravă la care s-a ajuns în viata internațională, dațorită politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec in treburile interne ale altor state, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influentă, menținerii vechilor focare de conflict și a- iparitiei altora noi. intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, accentuării crizei economice mondiale.S-a subliniat că. în aceste împrejurări. este imperios necesar să se acționeze ferm pentru reducerea tensiunii din viata internațională, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și respect al independentei naționale.De comun acord, s-a apreciat că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară. asigurarea păcii în lume.A fost analizată îndeaproape evoluția situației in zonele geografice în care sînt situate România și R.P.D. Coreeană.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat-preocuparea țării noastre față de situația deosebit de gravă creată în Europa. în urma trecerii la am
Astăzi, în jurul orei 17,30 posturile de radio și televiziune 

vor transmite direct, de la Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală, adunarea populară consacrată prieteniei româno- 
coreene, organizată cu prilejul vizitei oficiale de prietenie in 
țara noastră a delegației de partid și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim 
Ir Sen.

plasarea de către S.U.A. a rachetelor cu rază medie de acțiune in u- nele țări vest-europene și. ca urmare. a trecerii la realizarea de către Uniunea Sovietică a contra- măsurilor nucleare anunțate. S-a subliniat necesitatea de a se face totul pentru reluarea negocierilor ■ «ane, . M vedereaajungerii la un acord care să ducă la eliminarea totală a rachetelor cu rază medie de acțiune și, apoi, a oricăror arme nucleare din Euhopa și din lume.Tovarășul Kim Ir Sen a evidențiat că reglementarea stării de gravă încordare din Peninsulă Coreeană și înlăturarea pericolului unui nou război reprezintă una dintre proble- mele-cheie ale asigurării păcii în Asia și în lume, o premisă esențială pentru realizarea pe cale pașnică a reunificării Coreei. A fost reamintită, în acest cadru, noua propunere a Partidului Muncii din Coreea și Guvernului R.P.D. Coreene cu privire la desfășurarea de tratative tripartite la care să participe Republica Populară Democrată Coreeană. S.U.A. și autoritățile sud- coreene, subliniindu-se importanța deosebită pe care o prezintă rezolvarea problemelor încheierii acordului de pace între Republica Populară Democrată Coreeană și S.U.A. și ale retragerii trupelor americane din Coreea de sud. ca și adoptarea unei declarații de neagresiune dintre Nord și Sud, prin tratativele tripartite propuse.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea poporului român cu lupta dreaptă a poporului coreean și â subliniat sprijinul activ față de propunerile formulate de

tovarășul Kim Ir Sen în direcția reunificării și realizării unei Coree independente, și pașnice, față de recentele sale initiative privind reducerea tensiunii în Peninsula Coreeană și începerea de,.convorbiri tripartite, în vederea soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a problemei- coreene; ■ • I;. Abordîndu-se alte aspecte majore ale vieții, internaționale, a fost evidențiată necesitatea rezolvării tuturor diferendelor dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative. S-a subliniat că pe această bază și în acest spirit trebuie să fie. reglementate problemele din Orientul Mijlo-k ciu, în vederea instaurării unei păci trainice și juste in zonă, precum și situațiile conflictuale din Asia. America Centrală. Africa și din alte regiuni ale globului.In cursul convorbirilor a fost relevat faptul că adincirea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, accentuarea crizei economice mon-
Depunerea uneiTovarășul Kim Ir Sen,' secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a depus, marți dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a adus un pios omagiu celor ce au luptat pentru împlinirea nobilelor idealuri ale poporului nostru.Pe eșarfa coroanei erau înscrise cuvintele : „Din partea tovarășului Kini Ir Sen — omagiu eroilor că- zuți in lupta pentru libertatea patriei și poporului român, pentru socialism". ■La solemnitate au luat parte tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C.. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, general-colonel Vasile Milea, membru al C.C. al P1C.R., 

diale ău înrăutățit și mai mult situația țărilor in curs de dezvoltare. S-a relevat că, in aceste condiții, țările in curs de dezvoltare trebuie să întărească solidaritatea și colaborarea dintre ele, să acționeze mai unite pentru a-și stabili o strategie comună in negocierile cu țările dezvoltată, îit vederea soluționării •• problemelor subdezvoltării, ale edificării noii ordini economice mondiale.Totodată, s-a apreciat că rezolvarea problemelor complexe ce confruntă omenirea redamă participarea activă a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, la viața internațională, un rol tot mai important revenind țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, care constituie marea majoritate a statelor lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de egalitate, de independență, colaborare și pace.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă.
coroane de floriprim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Necșoiu, prim-vic.epreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri, alte persoane oficiale.Au fost prezenți membrii delegației de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene.Se aflau, de asemenea, prezenți, Constantin Iftode, ambasadorul României la Phenian, și Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.La sosirea distinșilor oaspeți, o companie militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile.de stat ale Republicii- Socialiste România și Republicii Populare Democrate Coreene.După depunerea coroanei de flori a fost păstrat un moment de reculegere.

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
ritm intens de lutru, puternice mohdiisre u forțeler tie Iu sute!în unele județe din sudul țării a început recoltarea orzului.' Pe măsură ce lanurile vor da în copt, secerișul se va extinde pe noi suprafețe, ceea ce va necesita o amplă concentrare de mijloace mecanice . și forțe umane, astfel incit, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu prilejul recentului dialog de lucru cu lucrători ai ogoarelor din județele Olt, Teleorman și Giurgiu, recolta să fie 'striri- să in timp scurt și fără pierderi.- Dar tot acum trebuie executate, în continuare, lucrările de întreținere 

a culturilor prășitoare, lucrări de care depinde in mod decisiv nivelul recoltei la un mare număr de culturi : porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume, cartofi și altele. Tocmai de aceea, în aceste zile este nevoie ca pretutindeni să se asigure participarea activă la munca în cîmp a tuturor locuitorilor satelor, pentru ca prașilele manuale și mecanice să fie executate în numărul stabilit și la termenul prevăzut de organele județene, do- vedindu-se totodată înaltă răspun-

dere pentru menținerea densității optime a plantelor.Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină in seara zilei de 18 iunie, Ia porumb cea de-a doua prășită mecanică a fost efectuată pe 75 la sută din suprafețe, iar cea manuală — în proporție de 59 la sută. Este de semnalat faptul că intre județele aflate in aceeași zonă există — procentual — mari decalaje la prăși tul acestei culturi. Astfel, în timp ce în județele Olt, Teleorman și Timiș prașila a doua manuală s-a încheiat, iar în cooperativele agricole din județele Brăila, Arad, Bihor, Dîmbovița, Argeș, Caraș-Severin, Galați și Alba s-a efectuat pe 80—98 la sută din suprafețe, în cooperativele agricole din alte județe această lucrare s-a făcut pe suprafețe reduse : ~stanța — 19 la sută, la sută.O atenție cu totul acordată executării întreținere la sfecla plantă tehnică deosebit de valoroasă. Pină la data amintită, cea de-a treia prașilă mecanică a fost efec-

Con-Ialomița — 46aparte trebuie, lucrărilor de de zahăr —

tuată pe 27 la sută din terenurile ocupate cu această cultură, iar cea manuală — pe, 37 la sută. Deși în cooperativele agricole din . județele Olt, Teleorman, : Călărași, Tulcea, Bihor, Buzău, Arad, executarea celei de-a treia prașile manuale și mecanice la sfecla de zahăr este avansată, în alte județe — Ialomița, Giurgiu, Constanța, Brăila,. Prahova — n-au fost prășite manual a treia oară decît suprafețe mici, 'iar în alte județe — Vrancea, Vaslui, Neamț, Sălaj, Cluj, Alba, Brașov, Covasna și Harghita — lucrarea respectivă nu a început.Dintre toate culturile prășitoare, floarea-soarelui.se dezvoltă cel mai repede. In unele ioduri unde semănatul s-a făcut mai devreme iar lucrările de întreținere au fost executate cu grijă, plantele au crescut în așa fel incit au acoperit . solul. De aceea se impune ca la această cultură prașilele să fie încheiate cit mai repede cu putință. Merită consemnat că prașila a treia mecanică s-a efectuat pe 37 la sută din suprafețe, iar cea manuală — pe 20 ia sută. în cooperativele agricole

dih județele Teleorman și Tulcea prașila a treia manuală a fost efectuată pe 86 și, respectiv, 85 la sută . cjin suprafața ocupată cu această cultură. In ce privește prașila a treia manuală, cele mai mari rămî- neri in urmă există in cooperativele agricole din județele Olt, Ialomița, Constanța, Timiș, Satu Mare, Argeș, Galați, Vrancea, Vaslui și Botoșani.Pretutindeni, dar mai ales în județele unde, lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară in ritm riesatisfăcător, organele și organi- . zațille de partid, direcțiile agricole, consiliile populare comunale, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole au datoria de a acționa energic pentru a mobiliza la munca în cîmp toate forțele umane de. la sate, spre a se asigura încheierea grabnică a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor. Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că executarea la timp și in condiții de bună calitate a prașile- lor are o mare însemnătate pentru realizarea recoltelor prevăzute în acest an.

Ritmurile regeneratoare

industrializăriiale
RĂSFOIND O VECHE 

MONOGRAFIE... Printr-o coincidentă - fericită', orașul -din inima Burnâsului. Ale? xandria — astăzi municipiu — consemnează împlinirea unui secol și jumătate de existentă în acest an jubiliar : anul celei de-a patruzecea aniversări' a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperia- listă și al celui de-al XIII- lea Congres . al partidului.Ce însemna Alexandria cu patru decenii în urmă ^nu e prea greu de dedus.

se >putea. Vorbi. Sau, ca să dumerit, deoarece nu ve- nu dezmint niște mărturii deam nicăieri, atunci, aces- ale vremii, se vorbea numai. Intr-un manual geografie a județului- Teleorman pentru tizul clasei a II-a a vechilor școli primare. în capitolul consa- autorul
E drept, motive de mindrie— orașul ■ avea o sistematizare aproape perfectă, cu toate străzile -drepte' si paralele. existau și ' cîteva clădiri cu ' o linie arhitectonică modernă. '■ edificiul cu frescele lui Luchian, pă- crat Alexandriei, durea de stejar amintind indica drept semn de rede vigoare,a și .prospețimea vechiului Deliorman. Toate- acestea însă nu izbuteau să amelioreze condiția de așezare tipic provincială, chipurile, preponderent agrară si co- zgomot și mercială. De industrie, nu hul“. Elev

nu lipseau unele locală

cunoaștere a orașului, pentru cel ce se apropie de el de pe una dintre șosele... coșurile fabricilor care, „umpleau de de fum văzdu- , fiind, eram ne-

te coșuri. Dacă nu mă înde șei. pe la începutul lui 1943,, cunoscîndu-1 pe autor — distinsul povestitor Florian Cristescu — n-am pregetat să-i amintesc e- ro.area. Bătrînul dascăl mi-a temperat, cu calm și cu umor, zelul polemic : dacă numai un sfert din fabricile despre care „se

Gr. T. CUZA
(Continuare in pag, a H-a)^
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(^AugustANII LIBERTĂȚII ȘI DEMNITĂȚII- . 23 AugustÎN Bro®ĂFÎA CONTEMPORANILOR NOȘTRlJ^^f
,...200 000 de hectare concentrate într-o hartă în relief de citeva zeci de metri pătrați. Natura s-a lăsat „machetată" pînă în cele mai mărunte detalii : panglicile sinuoase ale apelor curgătoare... Albastrul lacurilor de acumulare — ochi mirați ai pâmîntulul fixați spre cer. Nesfîrșitele șiruri de dealuri — mareele scoarței pămîntene, cu înălțimi pe „creasta de val" de pînă la 550 metri... Văile ce produc. în cadența unUi anume ceasornic geologic, noi terenuri fertile... Marcate și sursele de energie posibile de declanșat. cu ramificația rețelelor de distribuție... Și tunelurile de aducțiune a apelor, păienjenișul de canale de irigat prin brazdă ori prin picurare...— Ceea ce se vede reprezintă proiectul unui sistem de irigații pentru întregul județ Iași, gîndit astfel îneît să nu consume energie, ci, dimpotrivă, să producă energie. Macheta a fost „sculptată", la scară. cu ajutorul studenților. Dealtfel, tot ce se vede în aCest laborator de încer- | cări este realizat și cu munca studenților. Cît pri- I veste proiectul, el are ca punct de plecare O dată exactă : 15 septembrie 1976.Distingem în rostirea e- gală a profesorului Valeriu Blidaru, de la facultatea de hidrotehnică ieșeană, semnul unei mîndrii pe cate nici nu încearcă să o ascundă. Este, poate, satisfacția dascălului care prețuiește pe deplin destoinicia discipolilor Săi. Și, bineînțeles, bucuria de a trece cu gîndul peste pragul prezentului.— Aminteați despre data de început a realizării â- cestui proiect care vă a- ’parțihe. De ce 15 septembrie 1976 ?r- Pentru că atunci unul din dialogurile de lucru ale președintelui tării, tovarășul Nicolae CeaUșescU, S-a desfășurat aici, la Iași. Cu acel prilej s-a ridicat problema apei de care e- conomia județului are acută nevoie. Ce propuneți ?, am fost întrebați. „Să aducem apă din Șiret, prin succesive pompări și re- pbmpări". De ce nu ați folosi o soluție gravitațională?Idee 6implă și, în același timp, extrem de îndrăzneață. Idee cârd a prins încet. încet rădăcini, căreia i-am consacrat ani de studii, de investigații asupra a ceea ce alții, de la Pa- ‘ cific pînă la Atlantic, au , realizat în acest domeniu. Rezultatul se află în ne- număfMe :plănufi' și 'înoma^s cheta de> atcât »dM lâbora-.-, torul de încercări...Profesorul manevrează citeva butoane de la un tablou electric. Pe harta în relief se aprind și se sting lumini, sînt localizate lacurile de acumulare.1 canalele magistrale, subsistemele de irigații etc.

vie în memorie ziua aceea din toamna anului 1976. îndemnul președintelui .țării l-am purtat mereu în gînd. A fost ca o invitație Ia autodepășire. Totul este să cutezi, iar o asemenea încredere cerea deopotrivă și îndrăzneală, și dăruire, și punerea în mișcare a întregului potențial de gîn- dire. Marile proiecte, dealtfel, nici nu se pot naște altfel.— O întrebare, tovarășe profesor : aveți o experiență de aproape patruzeci de ani în domeniu. De irigarea gravitațională aveți, desigur, cunoștință, Cum se face că...— ...nu ne-a preocupat pînă acum ideea. nu ?— întocmai.— Lucrurile țin. cred, de hai să-i spunem o anume

vin realitate. Mai mult chiar : gîndirea îndrăzneață a președintelui tării, gîndirea. sa vizionară, invită la îndrăzneală, stimulează energiile, trezește la fiebare ambiția competiției. Marile proiecte de înflorire a României de azi au drept beneficiar întregul popor. De aici și interesul de a le pune în operă. Poporul are și puterea să investească și credința că o face pentru binele lui. Azi nu mai poate fi specialist îh „divorț" cu timpul său. Aș zice, dimpotrivă. timpul ne grăbește să avansăm în ritm cu ritmul lui. Trăim anii în care forța de creație materială și spirituală se afirmă pe urt front larg, ideile novatoare cu cale liberă.
— Proiectul dv. de iri-

acest uriaș „rezervor de viață" pentru plante se va folosi numai în perioadele de Secetă. Se vor produce importante și favorabile schimbări ale mediului ambiant. Și încă un lucru foarte important : sistemul proiectat va putea dovedi cum un județ, cu un teritoriu deficitar în apă și energie, poate produce e- nergie și... apă...Toate cele prezentate de profesorul Valeriu Blidaru reprezintă, deocamdată, doar un... proiect. Autorul lui însă vorbește despre el cu siguranța omului Care îl și vede realitate.— Ce spun studenții dumneavoastră despre acest proiect ?— Unii, v-am zis, au lucrat la machetă. Alții și-au susținut examenele de stat
. „Cărțile de învățătură" 

ale acestor ani 
de construcție

— Cum se 
toate motivele

vede, am 
să păstrez

obișnuință. Și. în egală măsură, de îndrăzneală.— Un paradox 1— Cituși de puțin. Ne-am obișnuit să proiectăm sisteme viabile, luînd neapărat în calcul consumul corespunzător de combustibil. De ce ? Poate tocmai pentru că eram obișnuiți cu ideea că avem petrol la discreție. Greșeam, evident. S-a văzut, curînd, că nevoia noastră de petrol era și este mult mai mare decit putem extrage din subsolul țării.— Au existat și la noi precursori ai soluției gravitaționale ?—- Cum să nu I Inginerul Davidespu. de pildă, avansa încă la începutul acestui veac un proiect de irigare a Bărăganului prin acumulări gravitaționale în Carpații de miazăzi. Ideea a fost... glosată și atîta tot.' Cum glosate au stat aproape jumătate de veac ideile inginerului Dumitru Leonida despre folosirea potențialului nostru hidroenergetic. S-a spus, nu O dată, că acești vizionari se grăbeau prea,Anul t pentru timpul lor ! Intr-un cuvint, se născuseră prea devreme. Cine să le pună in ■pperă.. proiectele,.? ,, Care moșier ori industriaș avea ' interesul ori puterea s:ă -‘ducă ’la capăt;i aăbmenea • .investiții ? Sînt întrebări fundamentale pentru omul de știință, omul realităților palpabile, exacte. Iată de ce mă întorc iar Ia ziua aceea de toamnă a anului 1976 și spun : noi avem șansa, față de înaintași. că trăim într-o eoocă in care marile proiecte de-

gare gravitațională a 200 000 de hectare, de la înălțimile de 550 metri ale Hîrlău- lui pînă la terenurile de la vărsarea Jljiei, aflate la 30 metri față de nivelul mării, poate fi trecut in familia ideilor de anvergură ale acestei , epoci și. în același timp, avînd Un caracter de noutate indiscutabil pentru practica irigațiilor în România. Subscrieți Ia această părere ?— Sigur, e un proiect de anvergură. El Se încadrează perfect în . Programul național care prevede irigarea a 5—6 milioane hectare. inclusiv a terenurilor înalte. Sint obiective extrem de ambițioase, care vizează transformarea naturii patriei. Sînt obiective pe care puțipi în lume sint îh măsură să și le prOpU- nă. Iată de ce aș adăuga și faptul că avansarea unor asemenea programe este de natură să ofere o dimensiune a epocii noastre. Proiectul în discuție este doar O părticică din Programul amintit, elaborat de partidul nostru.— De unde s-ar putea lua apa pentru irigarea celor dOuă sute de mii. de hectare ?■— Din Șiret. Și. eventual. din riul Moldova. Este .prevăzută o- mare a- cumulare la .Pircovaci- Hîrlău. de 400 milioane metri cubi de apă. Apă distribuită tot gravitațional. pe canalele de pe versanti, impînzite la rîndul lor cu microhidrocentraie a căror producție se va ridica la circa 200 milioane kilowați-ore pe an. Apa din

cu teme din acest proiect general. Și mai trebuie a- minți ți, desigur, și acei care vor elabora ei înșiși asemenea proiecte.— Nu înțelegem.— Vedeți, proiectul pe care-1 avem aici, sub ochii noștri, privește teritoriul județului Iași. Dar. în situația aceasta geografică se mai află destule județe ale tării, mai ales cele sud-car- patice. Soluția gravitațională este pe deplin aplicabilă și în aceste locuri. Or, cine Vâ duce la îndeplinire asemenea proiecte îndrăznețe care, neîndoios, se vor naște și se vor împlini în perioada imediat Următoare ? Nimeni alții decit foștii ori actualii stu- denți. impreUnă cu toți cei care își consacră forțele lucrărilor de irigații, desecări, hidroameliorații de pe tot cuprinsul patriei.— Să socotim aceasta un „recurs" în timp și peste timp, în favoarea ideii înaintașilor 1— De ce nu ? Moștenirea lor trebuie pusă deplin în valoare, iar epoca noastră a dovedit concludent că știe să prețuiască valorile trecutului, să Ie pună in slujba prezentului și a viitorului.■.-Meditînd-la arg’.tmen- .7 tMe/,;p& :;,''eare'.iie: ădbccti, ; șîntem ■ tentați să adăugăm ■la 'șansele 'specialistului ’dec azi și pe aceea potrivit căreia, chiar din startul profesiei. el are posibilitatea Să-și „facă mina", cum Se spune, în lucrări de mare însemnătate economică pentru dezvoltarea tării.— Este exact lucrul pe care îl reamintesc mereu studenților mei. Vedeți,

acum aproape patru decenii. proiectul meu de diplomă viza transferarea apei din Dîmbovița in Co- lentina. cu efecte notabile în privința Irigațiilor și a amenajărilor piscicole po- șiblle în această zonă. Sigur. era o idee, dar de interes mai restrîns. Proiectele de diplomă ale studenților mei. de azi ? Mult, mult mai ambițioase. Ele țintesc, de exemplu, amenajarea complexă a întregii lunci a Prutului, ori elaborarea tehnicilor de irigat. în sisteme complexe. a cărOr dominantă să fie tocmai consumurile miei, raționale de apă și energie. Cum se vede, viziunea specialistului care intră acum în sfera producției ține pas cu epoca : este o viziune cuprinzătoare, care și-a făcut ucenicia Ia înfăptuiri de interes național, care a avut drept „bibliografie" marile realizări ale acestor patruzeci de ani de libertate și creație. Noile ctitorii și împliniri socialiste sînt a- devărâte „cărți de învățătură" din care se învață enorm.— „Cărțile de învățătură" despre care aminteați vedem că le socotiți drept autentice mărturii \ ale a- Căstor și despre acești ani.—- L-a urma urmei, cu ce ne prezentăm în fața urmașilor ? Cu ceea ce am realizat, desigur : „cetățile de foc" și „cetățile lumi- nii“, noua industrie stînd la temeliile dezvoltării noastre moderne, așezările renăscute de pe întreg cuprinsul țării. Omul nou. Cînd Un proiect, de felul celui pe care îl avem în față va fi transpus în realitate, Vom avea cabale magistrale irt streașină dealurilor. Bahlulul Va deveni un canal colector de șuvoaie curate ; însoțitoare ale acestor artere de apă — perdelele de protecție, recoltele mari, adaosurile ecologice prielnice Vieții omului și plantelor.— Observăm că deseori vă aruncați privirile in viitor... Este desigur foarte reconfortant la Cele șase decenii de viață ale dv.— La drept vorbind, e o trăsătură a omului de. azi. Absolut de orice vîrStă. Cu atît mai mult a specialistului cate și-a consacrat întreaga viată pregătirii promoțiilor de ingineri cuprinși acum în bătălia pentru transformarea naturii. Cele patru decenii de construcție Socialistă au pus în mișcare atîtea energii, â clădit ătit de mult, îneît incursiunea în viitor nu măi e 0 călătorie fantezis- ;. ■tăriei prospectarea unui;țe- ... . ritoriu pe care. în mod . 'gur. il vom::.gU6eCÎ4oNV''4d-7.'Jv’ cotiți că șl abeâstă aptitu- . .. dine ori vocație, cum am vrea s-o numim, de prospector a omului de azi. merită a fi înscrisă între mărturiile fundamentale■ despre epocă noastră ?
life TĂNĂSACHE 
Maiiole CORCACI

Cetățenii și autoritățile dezbat,
hotărăsc și realizează)

Organizată periodic, de regulă lunar, „Tribuna democrației" — această „agora" socialistă în care cetățenii, exercitîndurși tot mai activ drepturile democratice consfințite în Constituție și garantate în fapt, sînt chemați să-și spună cuvintul, să adreseze întrebări, primind răspunsuri competente — a devenit un for apreciat și de o certă utilitate în viața socială a orașelor și satelor tării. Așa cum a indicat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — inițiatorul acestei valoroase instituții a democrației noastre socialiste — in cadrul stimulator și fertil al „Tribunei democrației" cetățenii se întîlnesc cu activiști db partid și de stat, cu deputați, cu cadre din economie și din alte domenii, dezbătînd în mod organizat cele mai importante și

stringente probleme privind bunul mers al treburilor publice din localitatea în care trăiesc și muncesc.în mod firesc. în această perioadă — cînd întregul nostru popor intîmpină prin eforturi sporite și rezultate tot mai rodnice marile evenimente politice ale anului, aniversarea istoricei zile de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului — adunările desfășurate sub egidă „Tribunei democrației" își concentrează atenția asupra sarcinilor ce revin cetățenilor și autorităților publice pentru ca fiecare localitate a țării să înregistreze realizări cit mai însemnate în toate domeniile de activitate edilitar-gospodărească. Redăm, în continuare. CîtăVa notații de la una din adunări — respectiv „Tribuna democrației" din orașul agroindustrial Vinju Mare, județul Mehedinți.

COMISIILE PE PROBLEME
- un sprijin prețios și permanent în activitatea 
politico-or^anizatorică a comitetelor de partid

Comitetele de partid din unitățile economice și instituții dispun — prin crearea comisiilor pe probleme — de un adecvat cadru organizatoric menit să asigure punerea cit mai deplină în valoare a capacității mem- briloi lor și a altor comuniști cu experiență și pregătire politică și profesională pentru transpunerea în fapte a obiectivelor care 1<5 revin din hotărîrile și programele organelor superioare de partid, a prevederilor cuprinse în propriile hotărîri și pla- (nuri de muncă. Formate din membrii . comitetelor de partid, ele pot atrage in activitatea pe Care o desfășoară pentru rezolvarea unor probleme mai complexe și alți comuniști cu experiență din domeniul ce face obiectul unui studiu. Ca organisme ale comitetelor de partid, comisiile pe probleme își desfășoară activitatea sub conducerea directă a acestora. Studiile și analizele pe care le efectuează ău, firește, drept ghid planurile de muncă și programele respectivelor organe de partid, vizînd — prin acțiunile pe care le întreprind — măsuri concrete pentru îndeplinirea lor. Multe comitete de partid din întreprinderi au dobîndit, de-ă luiigul anilor, o bună experiență în folosirea acestor organisme.Corespondenții județeni ai „Scîn- teii“ Gheorghe Baltă (Bacău), Eugen Teglaș (Sălaj) și loan Laza (Bihor) au consemnat, în cadrul unui sondaj privind modul în care sînt folosite in munca practică de zi cu zi comisiile pe probleme, aspecte edificatoare in acest sens din activitatea unor comitete de partid din județele respective.„Consider că nu spun o noutate dacă afirm cu toată convingerea că, în activitatea curentă și de perspectivă. comisiile pe probleme ne sînt de un real folos — Pe spuhe tovarășul Mihai Holmăn. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de mașini-unelte Bacău. Ceea ce ne preocupă în prezent este faptul ca toate acestea să fie implicate și mai âctiv în rezolvarea sarcinilor pe care comitetul de partid și le-a extras din obiectivele cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae. Ceaușescu la plenara din luna mai a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. în acest sens, urmărim că ăcestd comisii să devină în munca de zi cu Zi veritabile Organisme de lucru, capabile să cuprindă o problematică vastă“,în această întreprindere, așa cum am aflat ulterior, comitetul de partid acordă o deosebită grijă respectării prevederii înscrise în Hotărîtea Comitetului Central al P.C.R. privind organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme — și. anume, de a . se constitui, în cadrul acestor organisme, colective de lucru pentru studierea unor probleme și îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planurile de muncă. De pildă, comisia pentru problemele organizatorice de partid și de cadre.

ale organizațiile, de masă si Obștești și-a constituit mai multe colective. avînd fiecare teme distincte de studii, analize și control : întărirea organizațiilor de partid prin e- ducarea comuniștilor în spiritul răspunderii partinice, al exigenței revoluționare. prin respectarea strictă a criteriilor de primire de noi membri in partid ; urmărirea modului în care sînt îndeplinite hotărîrile adoptate de comitetul de partid și sarcinile ce-i revin din hotărîrile organelor superioare : pregătirea, repartizarea și folosirea cadrelor ; cunoașterea modului în care sînt pregătite șl se desfășoară ședințele birourilor organizațiilor de bază, adunările generale ale comuniștilor, ca și a modului în care Sînt respectate normele privind evidența membrilor de partid și plata cotizației; conduce-
VIAȚA DE PARTID

rea si îndrumarea organizațiilor de masă si obștești. Astfel, constatîn- • du-se că la Cele două organizații de bază de la secția mecanică grea și nr. 5 participarea la adunările generale era necorespunzătoare, un colectiv din cadrul comisiei a analizat, împreună cu birourile organizațiilor de bază respective, cauzele acestei situații, printre care în mod deosebit calitatea slabă a materialelor prezentate, ce nu ofereau o bază reală de analiză șl dezbatere. Apoi concluziile au fost prezentate comitetului de partid, care a 'adoptat măsurile corespunzătoare. Aplicarea lor a dus la îmbunătățirea simțitoare a situației. odată cu sporirea participării comuniștilor la adunările generale, crescihd și calitatea intervențiilor, spiritul critic și autocritic, numărul de sugestii și propuneri.îll perimetrul acelorași preocupări se înscrie și activitatea comisiei pentru problemele organizatorice de partid și de cadre, ale organizațiilor de masă si obștești, a comitetului de partid de la întreprinderea de confecții din Oradea. Astfel, un colectiv al comisiei a controlat modul în care organizațiile de bază s-au preocupat de pregătirea si primirea de noi membri de partid, de respectarea Strictă a criteriilor de primire. Concluziile acestui control au permis biroului comitetului de partid să a- dopte măsuri eficiente pentru eliminarea unor neajunsuri în pregătirea noilor membri de partid, in primirea tinerilor îh rîndurile Comuniștilor, semnalate la un moment dat în activitatea organizațiilor de bază 1. 4 si 8.Tovarășul Ion Culda, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău, relevînd și alte laturi în folosirea comisiilor pe probleme, ne-a spu’s, printre altele : „Nu voi insista asupra grijii pe care comi

tetul de partid o arată constituirii de colective de lucru în cadrul comisiilor, respectării altor îndatoriri, precum Întrunirile trimestriale sau ori de cite ori este nevoie în cadrul comisiilor. elaborarea de programe de lucru etc. Comitetul de partid are permanent în atenția sa Ca îndrumarea și controlul activității acestor organisme să aibă in vedere ca acțiunile lOr să nu fie disparate, să vizeze numai anumite momente din prevederile planurilor de muncă ale comitetului de partid, ci să conveargă spre obiective unitare".In centrul preocupărilor din acest an ăl colectivului de aici se află trei probleme prioritare : mobilizarea tuturor lucrătorilor la realizarea ritmică a producției fizice, creșterea productivității muncii și mal buna gospodărire a materiei prime. Toate aceste preocupări le-am regăsit, într-o formă sau alta, și in programele trimestriale ale celor două comisii și consiliului de control muncitoresc ale comitetului de partid. Astfel, pe baza unui studiu al consiliului de control muncitoresc al activității economice și sociale, comitetul de partid a adoptat o importantă hotărlre privind recuperarea și valorificarea resurselor de cupru. Urmare firească a acestei acțiuni, un grup de specialiști din întreprindere a proiectat și realizat un sistem de alimentare direct în cuptorul de topire a spânului de cupru rezultat pe fluxul tehnologic, ceea ce se va concretiza în acest an in reintroducerea în cirCuitul productiv a unei cantități de peste 1 300 torte ciipru recuperat. Această reușită tehnică este legată implicit și de aportul comisiei propagandiștilor șl agitatorilor care, pe baza unul studiu, a sugerat comitetului de partid să propună organizarea unul simpozion național pe tema „Tehnologii $1 pro- ’ duse noi în industria conductorilor si Cablurilor electrice", cu prilejul căruia Specialiștii întreprinderii și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe.Be lingă aspectele pozitive consemnate trebuie 6ă arătăm că în munca celor trei comitete de partid privind orientarea activității comisiilor pe probleme se face simțită o Îngustare a ariei tematice, că uneori nu toate prevederile cuprinse în planurile trimestriale sînt îndeplinite la termenele fixate. De asemenea, cu o singură excepție, comitetele de partid respective nu au avut în vedere implicarea acestor comisii si în organizarea unor schimburi de experiență ca forme deosebite în ridicarea calității generale a activității polltico-organizatorlce. în esență însă, experiența comitetelor de Partid amintite demonstrează că — Prin folosirea judicioasă, permanentă a comisiilor pe probleme — pot fl valorificate din plin plusul de informații, propunerile, sugestiile puse la dispoziție de aceste organisme.
Constantin VARVARA

Ritmurile regeneratoare ale industrializăriiriiiare din pag. I) zează zilnic 15 tone^de fire. peri. In acel arii, consiliul litarft $1 de confort lifbai,;,(Urniare din pag. I)
; ■ ................. .... ’ ■ Dacă adăugăm și faptul că rulmenții se exportă în pestă 50 de țări ale lumii, ' panourile și tablourile e- lectrice în țări din Europa, - Asia și America, iar mobilă și covoărele in S.U.A., Franța. Austria. Elveția, căpătăm CohtUrul unei activități industriale moderne. dinamice, competitive. Cine-și putea imagină acum patru decenii o asemenea spectaculoasă devenire a Orașului de pe Vedea ? Am pus această întrebare niai multor muncitori. ingineri si tehnicieni de- la întreprinderea de

„.în sală se adunaseră peste o sută de cetățeni, locuitori din oraș și din Sate aparținătoare : „Bucura". „Nicolae Bălcescu", „Orevița" și „Traian" ; la masa prezidiului luaseră loc reprezentanți ai comitetului orășenesc de partid, consiliului orășenesc al F.D.tLS., primăriei și altor autorități locale — adică activiști care, prin funcțiile pe care le îndeplinesc, sint în măsură să dea pe loc răspunsuri autorizate, să decîdă inițierea unor măsuri sau acțiuni concrete. După ce a fost anunțată tema principală a dezbaterilor din acea Zi — activitatea de aUtogospodărire și înfrumusexare a orașului — gu prezentat informări ăsupra' situației și a altor probleme doi dintre factorii de Conducere locală : șeful secției de gospodărie comunală și locativă (IOn Mindreci) și președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor (Gheorghe Bogdan). Cetățenii au putut, astfel. Să-și formeze o imagine de ansamblu asupra unor realizări Și lucrări edilitare (finisate ori în execuție), să ia cunoștință, mai în detaliu, de situația Ia zi a predării produselor agricole (vegetale și animale) către fondul de stat, conform contractelor încheiate în bază Programului unic, de înființarea altor Unități pentru prestări servicii, de organizarea unor gospodăril-aneXă. de unele probleme ale autoaprovtzio- nării și comerțului local.Apoi, primarul orașului a invitat asistență să exprime opinii, să adreseze întrebări, să facă propuneri (de interes obștesc), abgajîndu-se — in humele autorităților — să reflecteze hsupra fiefiârăi părefi. Să dea răspuns fiecărei întrebări (pe loc sau, cel măi tlrZlU. pînă la întrunirea următoare). să întreprindă măsurile operative Ce se impun și asupra cărora se va conveni în comun. Așa a inCeput dialogul probrîu-zis îbtl'e cetățeni Șl autorități. Relevant pentru modul în cate oamenii s-au obișnuit să ridice cu încredere probleme. Să-și formuleze deschis părerile $1 sugestiile este faptul că toți cei ce-au iuât cuvintul au spus cite

ceva demn de atenție, contribuind efectiv la cristalizarea unor decizii și măsUri concrete, de real folos obștesc. Și cite probleme de larg interes cetățenesc pot fi abordate ih- tr-un oraș aflat îh plină dezvoltare — un oraș care în anUl precedent a
(Anica Toader — de la secția locală de croitorie)....în satul OreVița există dorințe, și condiții, pentru a se înființa o secție de croitorie. (Dumitru Sîrbu)....în unele unități comerciale persistă unele nereguli la servirea ce-

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"
Ia Vinju Mare

ocupat locul zece pe tară in întrecerea socialistă a localităților . cu populație sub 10 000 de cetățeni, un oraș care se vrea mereu mai bine gospodărit și mereu mai frumos. Exemplificări. în continuare, cu citeva :..iVînjti Mare a întîmpinat primăvara primenit cu „haine" curate si frumoase ; totuși, o serie de cetățeni — mai cu seamă dintre cei care au locuințe personale în curți, pe străzi laterale — ar trebui să se ocupe cu friai multă grijă gospodărească de aspectul gardurilor, trotuarelor și al pomilor din preajmă. In plus, orașul. din ce în ce mai aglomerat. Simte nevoia unui parc de odihnă și agrement — spunea Dumitru Crețu — președinte al asociației de locatari....Stațiile de autobuz ale I.T.A. ar trebui acoperite, pentru ă adăposti pasagerii pe vreme nefavorabilă sau pe arșiță. (Constantin Văcaru — de ia secția mecanică)...'.După ce Vinju Mare „a trecut pe prefix", adică a fost conectat la rețeaua telefonică automată, at fl binevenită și instalarea în Oraș a unor posturi publice eu telefoane automate. (Petru PandurU — de la LT.S.A.I.A.)....în incinta atelierelor de croitorie ar trebui instalat un chioșc de pîlne. de la care femeile să se poată aproviziona direct la ieșirea din schimb, fără a mai merge în oraș.

tățenilOr, se mai practică pe ici, pe colo favoritismul, ar trebui luate măsuri ferme pentru întărirea controlului. (Dumitru Baciu —• de la I.T.S.A.I.A.)...La liceul din oraș ființează un foarte activ cerc de sericicultură ; pentru dezvoltarea lui, elevii solicită repartizarea unei mici suprafețe de. teren pe care Să planteze duzii atît de necesari creșterii viermilor de mătase. (Prof. Nicolae Dobroiu)....Pe timpul sezonului cald, propun următoarele măsuri pentru o supraveghere sanitară mai riguroasă a surselor de apă și o igienă fără cusur în toate unitățile de alimentație publică... (doctor Elena Nan)....Cîndva se proiectase o bază sportivă complexă la Vinju Mare. Care este stadiul acestui proiect ? (Nicolae SurU — de la Consiliul orășenesc pentru educație fizică și sport).Si. tot așa. rlnd pe rlnd. partlci- panții la „Tribună", înțelegîndu-și dreptul democratic de a ridica deschis probleme a cete lămuriri, de a-si manifesta spiritul de inițiativă Cetățenească, au eXDrimat Uh șir de ocinii sj- nrobUnerl — privitoare atit la cele ad''Ș° în discuție. cît si la alte asnecte din domeniul construcțiilor aprovizionării, comerțului etc.Ceea ce a caracterizat de la început oină ta sfîrșit această „Tribună a democrației" a fost — cum, de fapt, era firesc și necesar — opera

tivitatea cu care s-âu dat răspunsuri la întrebările cetățenilor și s-a acționat în sensul propunerilor judicioase făcute în adunare. Primarul orașului. Dumitru Sfetcu, a dat răspuns prompt, pe loc, la fiecare problemă ; și tot pe loc au fost decise și unele măsuri. Așa s-a făCUt că, din această adunare publică, orașul s-a ales cu o seamă de.„ viitoare realizări, potrivit cerințelor locuitorilor săi — realizări care își vor găsi materializarea prin participarea ac- îtivă a cetățenilor. Căci locțiitorii nu se mulțumesc dOar „să propuhă", ci și înțeleg „să pună umărul". Astfel, se va asigura, prin muncă patriotică, amenajarea unui parC de odihnă și agrement ; se vor întreprinde cele cuvenite pentru acoperirea stațiilor de autobuz ale I.T.A.în circa două săptămini vor fi instalate două posturi publice cu telefoane automate ; femeile de la croitorie au dreptate— se Va înființa un chioșc de piine lingă locul lor de muncă ; orevițenii să elaboreze documentația pentru înființarea unei secții de croitorie și S-o înainteze U.J.C.M. (primăria va urmări lucrarea) ; se Va intensifica și Să vâ organiza mai bine controlul obștesc al echipelor de oameni ai muncii prin unitățile comerciale și de alimentație publică ; liceul va primi' terenul necesar cercului de sericicultură ; proiectul pentru baza sportivă este aprobat, ca si investiția (coliform schiței de sistematizare, Se .Va realiza în etape — în- cepind poate chiar din anul acesta— o bază mare, complexă, multifuncțională) ș.a.m.d.Desigur, nu întîmplător a fost organizat acest dialog public despre gospodărirea și înfrumusețarea orașului ia Vinju Mare. Aici s-au construit' blocuri de lOCUihțe confortabile și frumoase, au apărut în ultimii ani unități economice hoi. Orașul are o înzestrare edilitară într-o evidentă dezvoltare. Și, desigur, eforturile de investiții ale statului tfebuie completate Șl puse în Valoare în mai mare măsură de înșiși beneficiarii respectivi, adică de înșiși cetățenii din Vinju Mare. îh această direcție este suficient loc de mai bine in toate domeniile — fie în Ihgrijirăă și păstrarea fondului locativ. îh domeniul curățeniei și înfrumusețării localității. în concentrarea eforturilor apre realizarea unei colaborări mai sistematice, mai bîne organizate, permanente, ale locuitorilor iți autorităților. Ceea ce ar fi numai spre mai binele cetățenilor din Vinju Mare și al localității lor.
Gheorghe MITROI 
Virgiliu TĂTARU corespondentul „Scinteii”

. vprbea" în anuare. îh monografii și-n diferite acte și: lucrări oficiale âr fi avut coșuri, orașul ar fi trebuit să fie împinzit de ele...într-o monografie editată cU prilejul sărbătoririi centenarului orașului. Un capitol se intitulează „Alexandria industrială". Ceea ce citim însă în cuprinsul, capitolului era Pe cît de real ca prezență in realitatea economică a orașului, pe atît de Iluzoriu că structură industrială. Să menționează, la Ioc de frunte, morile — e drept, „sistematice" — atelierele de luminări, căzahele de țuică, tăbăcăiTile, cojocă- riile... Aceasta era toată imaginea „industrială" a orașului in anul centenarului Său și așa a rămas pînă-n anul unu al libertății noaStre.„Vremurile Sîht încă grele — se Scria într-un articol publicat în februarie 1947 în „TînăfUl muncitor" —■ și Alexandrin simte bine acest lucru. Dat norii sint pe cale de a se risipi. în regimul democratic al României de azi, umăr lâ umăr, prin muncă îndirjită. locuitorii orașului vor face din urbea lor provincială un oraș cu fabrici. cu o industrie bine organizată.Alexandria se pregătește să devină un oraș industrial".$i a devenit.
NUMELE ORAȘULUI

ROSTIT DE... RULMENȚII 
SAl. Alexandria a resimțit cu putere forța regeneratoare a politicii de industrializare inițiate de Congresul al IX-lea al partidului, consecvența cu care s-a urmărit dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor ' derea de panouri și tării, a tutufof ramurilor, creșterea prioritară a domeniilor avansate, menite să asigure, printr-o înaltă tehnicitate. valorificarea superioară a resurselor materiale și Umane. Astăzi, orașul a devenit principalul centru industrial al Teleormanului ,șl înscrie în palmaresul economiei naționale produse de un marcat rafinament tehnic, printre care rulmenți. Panouri si tablouri electrică complexe și miniaturizate, panouri captatoare de e- nerglă solară și altelă. La acestea se adaugă o gamă variată dă corpuri dă încălzire și Ventilație, de Utilaje șl pieSă dă schimb pentru industria usdară. mobilă, textilă și CoVoare. precum și produsele unor unități modernă de panificație. de industrializare â cărnii și a laptelui.Citeva date pot completă și' reliefa mai pregnant ritmurile industriale ale Alexandriei. Aici Se realizează circă 6 tiă de ______200 de tipuri în 560 _strUctive I _________ductiei de pahoUri și blouri electrice se ridică la■ un miliard de iei anual; Filatura de bumbac reali-

coMi'ihal 'a' lUât. hotărîtea de a se construi Cî'teVa cișmele la izvoârâle din Na- nov. pentru ca. ulterior, să se vorbească despre aducerea apei potabile, promisiune repetată adesea, da# de fiecare dată fără nici O consecință practică. îneît, pînă spre ânii noștri, Orașul se alimentă tot cu apă din fîntîni și de la vestita cișmea de sub dealul de lingă Vedea... Cei mai în vîrstă își amintesc, desigur. de aCele pitorești prezențe ale dimineților — Sacagiii — caro de la ivirea zorilor cutreierau străzilâ

ir ®
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Arhitectură modernă la Alexandria
Foto : S. Cristiin

treime din nroduc- rulmenți a tatii — ; de rulmenți de variante Cdn- VâlOarea pto- tâ-

rulmenți si de la întreprin- ta- blouri electrice. Și toți au dat același răspuns : nu acum patl'u decenii, dâr nici acum două decenii nu și-ar fi imaginat satisfacția de a lucra la produse de o atit de înaltă tehnicitate. solicitate la export, care poartă numele Orașului pe multe meridiane ale lumii. Este, intr-adevăr, un motiv de justificată si tonici mindrie patriotică 1
MÂftTURHLE DOCTO

RULUI ulierufatA în 
fata cu orașul de 
AZI. Asemenea multor tîr* guri și orașe de altădată. Alexandria avea un centru cu precădere comercial, cî- teVa străzi pe Care se desfășurau locuințele notabilităților și întihse, sărăcăcioase cartiere populate de meseriași și țărani. In tot orășul existau doar cî- teVa clădiri cu două etaje — $C01i și hoteluri — amplasarea unor edificii cu mâi multe niveluri fiind socotită inacceptabilă, datorită structurii solului. La centenarul Său. după cum citim în monografia la care ne-am referit. în oraș existați 31 de bordeie — dă, am transcris corect : bordeie 1 — iar marea majoritate ă locuințelor ăveăil doar una sau două incă-

și aduceau apă mușteriilor...In legătură directă cu apa potabilă si cU canalizarea Se afla starea sanitară precară a orașului. A- lexandria definind tristul record al numărului de ftiziei. A rămas drept text de referință apelul cunoscutului medic și scriitor George Ulienl adresat cetățenilor : „Ca medic al o- rașului sint dator să daU alarma si să vă spun că cele două flageluri cafe bîh- tuie în oraș, tuberculoza si febra palustră. iaU proporții îngrijorătoare... Cauză pentru care există atîtea organisme debile în acăst Oraș... se datorestd... apei rele Pe care locuitorii, sînt nevbiți s-o bea ‘in lipsa unei arte potabile si stării de necurățenie în cară se găâesțe orâșui".■Priveliștea urbanistică pe care ne-o oferă astăzi orașul — în nlină conștrUcție si modernizare — ăSte greu comparabilă. In ultimii zece ani S-aU Inăltat blOcur1 si ansambluri arhitectonice ihsnirate. cu o lifiie distinctă. cuprinzînd circa zece mii de ânnftâttiehte, precum si numeroasă școli, așezăminte de cultură, diferite edificii, unități comerciale și multe altele. Canalizarea, ana potabilă și celelalte amenajări edi-

litare șl de confort urban, durate la exigentele timpului nostru, se presupun ; ele au intrat atit de mbit în obișnuit sl si-âu pus ătlt de apăsat pecetea pe modul de viată al locuitorilor îneît. desl edificate sub ochii lor. par a există, cum, se spune prin Partea locului, de etnd lumea.
VIAȚA SPIRITUALA în 

PAȘ Cil EDIFICAREA 
MATERIALĂ. Alexandriei îi este proprie o viată spirituală întehsă. în pas cu amploarea si ritmul înnoirilor soCial-economice. Aici se continuă o bogată tradiție la care, de-a lungul Anilor, au contribuit Oameni de cultură — scriitori. compozitori, artiști plastici, profesori sl învățători — precum si numeroși locuitori, totdeauna iubitori de frumos. împătimiți ât cinteculUl sl dansului, ai creației artistice sl literare.Funcționează in municipiu șapte scoli generale si cinci licee cuprinzînd 11 700 elevi [ există o casă de cultură modernă. Care oferă o gamă diversă de activități, îndeplnd cu spectacolele dd teatru și operă si terminînd cu simpozioanele si colocviile pe diferite teme de interes științific, cultural și politico-ideologic : își desfășoară activitatea un muzeu de Istorie, care dispune de un bogat material muzeistic, eu unele piese de măre valoare ates- tind străvăchimea poporului nostru pe aceste meleaguri. O galerie de artă plastică permanentă dă posibilitatea creatorilor locali — și hu numai lor — să expună lucrările proprii; formația artistică „Alune- lui" 5t*a ciștigat de mult un binemeritat prestigiu prin maniera în care pune în valoare zestrea folclorică a Teleormanului ; festivalurile sl concursurile de Creație literară „Zaharia StanCu" și „Marin Preda" Constituie adevărate evenimente cu rezonanțe în literatura țării.Blnt numai citeva repete. la care se cere neapărat adăugită activitatea cluburilor din Întreprinderi și Instituții, a bibliotecilor, a formațiilor artistice, angajate. cu rezultate bune. în Festivalul național „Cîn- tarea României".

★Uâeă Ce au realizat, ceea ce reâlizeăză și. în aceeași niăsută, ceea ce știu că au de realizat pentru înflorirea și prosperitatea municipiului -- contribuție entuziastă la efortul general de înălțare a patriei —■ cohătițUie pentru locuitorii Alexandriei un puternic imbold in mobilizarea si fructificarea cît mai deplină â energiei si Capacității lor creatoare ; este hotărî- rea lor fermă de a nu-și precupeți eforturile pentru â întlmplrta Ziua de 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului eh rezultate pe măsura acestor mari evenimente din istoria prezentului nostru socialist.
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PRASIIU1 CULTURILOR SI SECERIȘUL ORZULUI 
- LUCRĂRI DE PRIMA URGENTA IN AGRICULTURA

bihor : De recoltă 
întreaga obște aîn Cîmpia Crișurilor culturile prăsitoare se dezvoltă bine. Ploile din ultima perioadă au determinat însă si înmulțirea buruienilor. Cum se : acționează pentru a asigura condiții i optime pentru, dezvoltarea plantelor.'? Răspunsul il căutăm in unită- . tile din consiliul agroindustrial Sin- , martin, care deține mari suprafețe de culturi prăsitoare. în cooperativele agricole Oradea, Sintandrei. . Borș, Girișu de Criș, hărnicia coope- i . ratorilor se vede după suprafața prășită.La C.A.P. Girișu de Criș, bunăoară, in cimp se aflau sute de cooperatori. „Este doar în interesul nostru să avem culturi frumoase, să obținem recolte bune — ne spune inginerul Ioan Andon, președintele cooperativei. Acum prășim pentru a treia oară cele 583 hectare cultivate cu porumb. De asemenea., cea de-a treia prașilă am executat-o pe mai bine de 75 la sută din suprafețele • destinate sfeclei de zahăr. Sînt întreținute bine și culturile de car- ; -toți și. de plante medicinale. Pentru (; aceasta insă tot personalul de conducere și tehnic-administrativ al cooperativei a fost repartizat pe , echipe de cooperatori, participînd efectiv la lucru îh cimp. Fată de anii precedent!, cind rezultatele lăsau de dorit, spiritul de echipă, putem afirma, a fost cel care a determinat executarea la timp și de ; bună calitate a lucrărilor de între- , tinere".■ Este un exemplu din multe altele ' care demonstrează că se poate lucra , in ritm intens la prășit. Spunemaceasta intrucit între diferite unități ; agricole se înregistrează decalaje în ce privește proporția în care au fost prășite porumbul și alte culturi. Să exemplificăm. La C.A.P. Toboliu,■ ferma Cheresig, parcurgem cîteva ' sole care dovedesc hărnicia și răs- ’ punderea pentru recoltă. Lingă par- 

! cela „Orezărie" însă, o suprafață de ! circa 5—6 hectare cu sfeclă de zahăr 1 era sufocată de buruieni, mai exact I de răpită sălbatică. Nimănui nu i-ar■ trece prin gind că acolo ar exista | cultură de sfeclă. în altă parte, în j parcela „Peste Criș", alte citeva 

Recoltarea orzului la C.A.P. Dobrosloveni, județul Olt Foto : D. Coustantinescu

răspunde
comuneihectare cu porumb erau năpădite de scaieți, pălămidă și pir. Și totuși, din diferite motive, prașilele au. fost aminate.în această situație, tovarășul loan Bondar, președintele consiliului agroindustrial Sînmartin, a convocat la fața locului o ședință extraordinară a biroului comitetului comunal de partid, Ia care au participat și cadrele de conducere ale cooperativelor agricole din Toboliu și Girișu de Criș. Prea multe amănunte despre scopul analizei n-au fost de folos, Culturile îmburuienate vorbeau de la sine. Care a fost atitudinea celor prezenti ? „A plouat mult, de-o săptămină, și am așteptat zvîntarea terenului" — motiva Petru Perrneș, președintele cooperativei Toboliu. „La noi revin 4,5 hectare pe .cooperator și nu putem acoperi întregul volum de lucrări" — a adăugat Teodor Drăgan, vicepreședintele unității. „E un teren nelucrat de șase ani, recuperat din pășuni înnămolite, iar noi am dat prioritate suprafețelor mai bune" — a completat inginerul Mihai Vidican, șeful fermei vegetale. „Deși răspund de această unitate, am aflat cu întîrziere de situația acestor culturi" — spunea loan Ha- ragîș, secretarul comitetului comunal de partid. Cert este că mai toți au căutat să justifice în fel și chip întîrzierea lucrărilor de întreținere pe parcelele amintite. Abia după intervenția președintelui consiliului agroindustrial s-au luat măsuri ca

olt = în două zile se va 
încheia recoltarea orzuluiSecerișul orzului în unitățile agricole din județul Olt este in plină desfășurare. Pină ieri seara a fost strînsă recolta de pe 17 000 hectare, ceea ce înseamnă mai bine de 60 la sută din suprafețele cultivate. Demn de remarcat este faptul că. în consiliile agroindustriale Vișina și Vlădila s-a Încheiat această importantă lucrare. „Acționînd in spiritul indicațiilor secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, date la fata locului cu prilejul vizitei de lucru, efectuate la sfîrșitul 

în două-trei zile aceste suprafețe sâ fie prășite.O întrebare se impune însă de la sine : de ce organizația de partid din unitate și comitetul comunal de partid n-au sesizat această situație, n-au întreprins măsurile cuvenite, așteptind intervenția conducerii consiliului agroindustrial ? Pină una alta însă cei vinovati s-au ales cu citeva sancțiuni administrative care, fără doar și poate, nu pot tine loc de prașilă. Manual sau mecanic, buruienile trebuie cit mai repede stirpite. Exemplul vecinilor lor din Girișu de Criș n-o fi fost destul de convingător ? Credem că da și mai credem că toți cei prezenti au înțeles că de recoltă răspunde întreaga obște a comunei.Asemenea decalaje care se întilnesc între cooperative vecine și chiar intre consilii agroindustriale cu condiții asemănătoare dezvăluie rezervele de sporire a ritmului lucrărilor de in- • treținere. Ameliorarea vremii ca și măsurile luate de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor forțelor la cimp, mai ales pe suprafețele cu buruieni, au asigurat intensificarea prășitului. Ca atare, pină marți seara prașila a treia mecanică la porumb a fost efectuată pe 14 320 hectare, iar cea manuală — pe 10 110 hectare din cele 73 627 hec-. tare cultivate. Totodată, mai sînt de prășit pentru a treia oară mecanic și manual circa 10 la sută din cele 10 400 hectare ocupate cu sfeclă de zahăr. Exemplul unităților fruntașe dovedește că ritmul lucrărilor poate fi intensificat.
Ioan IAZ Acorespondentul „Scînteii"

săptăminii trecute — ne spune tovarășul Florea Voinea, organizatorul de partid, președintele consiliului agroindustrial Vișina — am reușit să ne organizăm mai bine munca, astfel incit secerișul orzului să nu dureze mai mult de trei-patru zile în fiecare unitate. Si n-a durat mai mult. Conform programului stabilit, am acționat cu formații complexe de mecanizatori, corelînd ritmul secerișului cu cel al transportului producției la bazele de recepție, cu eliberarea și pregătirea terenului, cu 

însămînțarea culturilor succesive de porumb, legume și furaje. Prezența in' cimp a specialiștilor, a celorlalte cadre care au avut in primire cite o formație de combine sau de alte mijloace mecanice a condus la efectuarea lucrărilor în flux continuu, la transportul operativ al producției, incit nici o parte din recolta strînsă n-a fost lăsată peste noapte în cimp. Dealtfel, pină marți am insâmințat peste 600 hectare cu porumb și alte plante în cultură succesivă".Si in celelalte unități agricole din județul Olt se acționează cu operativitate și răspundere pentru strin- gerea rapidă și fără pierderi a recoltei de păioase. Specialiștii controlează atent, zi de zi și ceas de ceas, starea lanurilor și la momentul potrivit combinele intră în brazdă. Așa se face că se lucrează cu toate forțele și în unitățile agricole din nordul județului, unde orzul a ajuns mai 'tîrziu la maturitate.Dealtfel, in județul Olt au fost organizate 166 formații complexe de combine, prese de balotat, mijloace de transport și de eliberare a terenului de paie, tractoare și semănători, care asigură desfășurarea lucrărilor in flux continuu — de la seceriș la însămînțarea culturilor duble. Pentru ca recoltarea să se desfășoare repede și fără pierderi, pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul recentei vizite de lucru făcute în județul Olt. comandamentul județean pentru agricultură a stabilit o serie de măsuri pentru folosirea eficientă a mijloacelor mecanice și a timpului bun de lucru. Este, vorba, intre altele, de organizarea taberelor în cimp. de servirea hranei calde pentru mecanizatori Ia locurile de muncă.Ca urmare, ieri au fost recoltate în județ peste 10 000 de hectare, ceea ce înseamnă atingerea ritmului mediu zilnic planificat. Realizări superioare, peste media ' județului, la stringerea recoltei au obținut unitățile agricole din consiliile agroindustriale Izbiceni, Ianca. Valea Mare și Găneasa. Lucrîndu-se în acest ritm, se preconizează ca. in două zile secerișul orzului să se încheie pe toate suprafețele cultivate în județ. Angajamentul mecanizatorilor, al tuturor lucrătorilor de pe ogoarele județului Olt este de a încheia secerișul păioa- selor în cel mai scurt timp. De fapt, recoltarea orzului constituie „repetiția generală" in vederea secerișului griului.
Fmilian ROUĂ

îmbunătățiri absolut necesare 
în sistemul de producere 

a semințelor
în ansamblul preocupărilor conducerii partidului nostru pentru asigurarea celor mai bune condiții de dezvoltare a agriculturii, pentru înfăptuirea obiectivelor revoluției agrare, un loc important îl ocupă măsurile privind producerea semințelor cu potențial de producție ridicat și însușiri calitative superioare. Există în această privință legi, alte acte normative ale căror reglementări stricte sînt de natură să pună pe o bază unitară, științific organizată, întreg sistemul de producere a semințelor în țara noastră. După cum se știe, în toamna trecută. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat Programul de producere a 

semințelor și materialului săditor pe 
perioada 1984—1985, care are ca obiectiv esențial generalizarea mai rapidă în producție a celor mai valoroase soiuri și hibrizi — premisă importantă a creșterii producțiilor a- gricole vegetale. Prin înfăptuirea măsurilor înscrise în acest program urmează .să se asigure, din producția internă, întregul necesar de sămînță și material săditor, din soiuri și hibrizi omologați, precum și realizarea unor cantități suplimentare pentru export.în decursul anilor, cu deosebire in ultimii ani, s-au obținut rezultate bune în crearea și perfecționarea unor soiuri și hibrizi a căror valoare biologică ridicată s-a evidențiat mai ales prin sporurile de producție realizate la diferite culturi. Sint demne de subliniat rezultatele bune și foarte bune obținute în ce privește crearea noilor soiuri și hibrizi de orz, grîu, porumb, floarea-soa- relui și lucernă cu un potențial productiv superior. Dar cind discutăm despre semințe — factor de cea mai mare importantă pentru sporirea producției vegetale — aceste realizări nu pot fi raportate numai la ceea ce a fost înainte, ci trebuie comparate cu posibilitățile și cerințele actuale ale agriculturii noastre. Astăzi, o agricultură de înalt randament nu se poate practica fără sămînță din soiuri și hibrizi de înalt randament !Fără a subaprecia cu nimic rezultatele bune obținute în multe unități, nu putem trece însă cu vederea că în modul în care este organizată și, cu deosebire. în modul în care se materializează in practică producerea semințelor, in unele unități e- xistă nereguli, abateri de la normele agrotehnice. Acestea au drept consecință nerealizarea cantitativă la unele plante și mai ales calitativă a prevederilor cuprinse în programul de producere a semințelor.Spre a pune mai bine in evidentă cîteva probleme care se ridică in această privință și a le supune atenției forurilor de decizie, vom încerca o „radiografie" a activității unor ferme destinate să producă sămînță. în fond, este ferma seminceră ceea ce trebuie să fie ? Acel mare laborator de cimp care să producă sămin- tă și care să asigure, totodată, vigoarea-soiurilor și-hibrizilor ? Un mode! de organizare și de aplicare a celor mai înaintate tehnologii ? Adică, acea fermă ideală care sub toate aspectele să constituie, puncte de referință pentru întreaga activitate din sectorul producției vegetale ?Dar înainte de a intra în fondul problemei, menționăm că organele agricole s-au orientat bine atunci cind au hotărit profilarea cooperativei agricole Agighiol, județul Tul- cea, pe producerea sernințSi, ea întrunind toate cerințele legata de asigurarea bazei materiale și forței de muncă, unitatea de aici situîndu-se printre primele în județ in oe privește randamentele la hectar și calitatea produselor.Care ar trebui să fie de fapt dimensiunea optimă a unei ferme se- 

mlncere și structui „ culturilor? Specialiștii sînt de părere că o ' fermă seminceră pentru culturile de cimp nu trebuie să depășească ca mărime 600—800 hectare, iar culturile destinate producerii seminței să ocupe cel puțin 70 Ia sută din teritoriul acesteia. De asemenea, în scopul organizării unor asolamente raționale, obligatoriu ar trebui asigurată prin plan o stabilitate a culturilor pe o perioadă de 8—10 ani, care să permită efectuarea unei rotații corespunzătoare și respectarea spatiilor de izolare dintre diferite culturi, conform prevederilor din tehnologii. Cum sînt respectate aceste cerințe la cele două ferrne semjn- cere de la C.A.P. Agighiol ?Ajunși la Agighiol, constatăm că de fapt aici loturile semnicere sînt organizate în trei ferme de cîmp și nu in două, pentru care există autorizație de funcționare din partea Ministerului Agriculturii și Inspecției de stat pentru calitatea semințelor și materialului săditor. Mărimea unei ferme este, în medie, de 1000 hectare, din care circa 33 la sută
Ce relevă o analiză 

într-o cooperativă agricolă 
din județul Tulcea

sînt ocupate cu diferite culturi se- mincere : griu, porumb, orz, floa- rea-soarelui, soia, mazăre, fasole, arpagic, lucernă, răpită. în total' este vorba de 13 soiuri și hibrizi diferiți pentru producerea seminței. Această dispersare a culturilor se- mincere pe întreg teritoriul cooperativei este de fapt o consecință directă a schimbării repetate a structurii culturilor impusă prin plan tocmai de organele agricole județene. Dar să vedem mai in detaliu cum s-a ajuns la o asemenea situație.Atunci cind s-a hotărit profilarea acestei cooperative pe producerea de semințe, organele agricole au promis — și într-o perioadă s-au ținut de cuvînt — că vor asigura unității o structură a culturilor care să-i permită organizarea, în fermele semin- cere, a unor asolamente în care cerealele păioase, prăsitoarele și leguminoasele să ocupe fiecare cite 33 la sută din totalul suprafeței. „Pornind de la aceste promisiuni — ne spune inginerul-șef al cooperativei, tovarășul Gheorghe Pavel — am organizat așa-numite asolamente de tranziție prin care ne-am propus ca, pînă în 1986, în fermele respectiva să realizăm structura stabilită, de fapt cea normală. Iată însă că de un an încoace ne-am văzut puși în situația de a renunța la ideea unor asemenea asolamente raționale. în mod treptat, organele agricole ne-au introdus în plan diferite culturi —. sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, le
Scopul investigației de față a fost de a desprinde și prezenta cîteva din 

problemele de ordin general din activitatea unei ferme semincere. Pentru o 
mai bună elucidare a lor, invităm la o dezbatere pe toți cei care prin ideile 
si propunerile lor poț da soluții de perfecționare, in spiritul reglementărilor 
legale, a activității de producere a semințelor necesare agriculturii, supunind 
atenției citeva probleme :

• Care ar trebui să fie de fapt dimensiunea optimă a unei 
ferme semincere ?

• Care trebuie să fie structura culturilor dintr-o fermă 
seminceră față de una obișnuită ?

® Ce trebuie făcut pentru a se realiza asolamentele 
specifice fermelor semincere ?

@ Cine și cum ar trebui să asigure în practică îndrumarea 
tehnică de specialitate a fermelor semincere ?

loslf POP

gume — toate foarte pretențioase atit în ce privește fertilitatea terenului și cerințele de apă. cît și in privința rotației în cadrul asolamen- • tulul. Fapt este că astăzi cultivăm circa 20 de plante diferite și tot atitea sortimente de legume, astfel incit practic ne este imposibil să concentrăm . culturile semincere în două ferme, așa cum ar fi normal".Cine și cum asigură îndrumarea tehnică de specialitate in fermele producătoare de semințe 1 Potrivit reglementărilor în vigoare. Ia conducerea fiecărei ferme trebuie să se afle un specialist cu înaltă pregătire profesională, capabil să asigure aplicarea strictă a tehnologiilor specifice fiecărei culturi. Cele trei ferme de la Agighiol sînt conduse de trei țărani în adevăratul înțeles al cuvîntului, oameni foarte pricepuți și deosebit de conștiincioși, care, ce-i drept, îndrumați cu competență de inginerul-șef, își fac pe deplin datoria. Sînt însă multi alți specialiști care au obligația de a urmări și îndruma modul în care se aplică tehnologiile specifice culturilor semincere. Dar cît privește îndrumarea pe care o exercită specialiștii din cadrul stațiunii de cercetare de la Valu lui Traian, precizăm doar că au trecut mulți ani de ' cind loturile semincere de la Agighiol au fost văzute de un cercetător de aici. Nu ain fi ridicat această problemă dacă la C.A.P. Agighiol (și nu numai aici) nu ar fi fost nevoie de prezenta și sfatul lor. Să ne referim, bunăoară, la producerea seminței pentru hibrizii de floarea-soarelui. Atit din discuțiile avute aici, cit și din cele cu specialiștii de la județ care răspund de producerea seminței, rezultă că, cel puțin în condițiile județului Tulcea, prin actuala tehnologie indicată, mai ales la semănat, nu se poate asigura nici încrucișarea normală a celor două linii consanguine și nici recoltarea mecanizată în schema actuală de paritate de patru și, respectiv. opt rînduri. Totodată, la Agighiol, specialiștii din cercetare, dar și cei de la organele care au sarcina de a exercita controlul asupra modului în care se respectă cerințele privind calitatea seminței, se pot convinge care este adevărata cauză a producțiilor mici de fasole ce se realizează în unele unități agricole din județul Tulcea. Am văzut aici un lan de 100 hectare cu fasole destinat producerii seminței care, din punct de vedere al categoriei biologice, practic, . nu are nici o valoare. De la specialista care lucrează în compartimentul de semințe al direcției agricole județene aflăm că nu este singurul lot semincer care a fost cultivat în județ cu semințe de categorie mult inferioară celei admise chiar și pentru producția de consum. Practic, în ultimii trei ani, în județul Tulcea nu s-a semănat nici - un hectar de fasole cu sămînță din -Categoria elită !

■ ■
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EXPERIENȚE CARE DEMONSTREAZĂ VIABILITATEA
UNEI ACȚIUNI DE MARE INTERES ECONOMIC

Reciclarea pieselor de schimb auto
După ce intr-un articol precedent am prezentat preocupările de ansamblu ale Centralei industriale de reparații auto pentru recuperarea și recondiționarea pieselor de schimb, de astă dată ne propunem să ne oprim asupra unor experiențe valoroase in acest domeniu din două unități economice componente : Întreprinderile de reparații auto din Cluj- Napoca și din Tirgu Mureș

LA ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII AUTO

DIN CLUJ-NAPOCA

Fluxuri tehnologice de valorificare 
bine organizateRecent. Comitetul municipal Cluj- Napoca ai P.C.R. a organizat la întreprinderea de reparații auto din localitate un schimb de experiență la care au participat secretari și secretari ădjuncți ai unor comitete de partid, cadre tehnice de conducere și alți specialiști din mai multe unități Industriale, cu scopul de a fi cunoscute și preluate o serie de inițiative și soluții organizatorice aplicate aici pentru recondiționarea pieselor de schimb.— La început, și in această întreprindere nu se acorda prea mare atenție recuperării și valorificării pieselor de schimb — ne spune 

Alexandru Puescu, secretarul comitetului de partid al unității. în bună măsură, se apela la piese noi, pentru că era mai simplu, mai comod să le scoți din magazie și să le montezi, decît să cauți soluții de . recondiționare. Pornind de la sarcinile stabilite in această privință de conducerea partidului, comitetul de partid a desfășurat, o activitate perseverentă pentru a schimba optica unor muncitori și specialiști și a-i . atrage in acțiunea de reintroducere .în circuitul productiv a unui volum tot mai mare de materiale și piese 

de schimb refolosibile. Au fost organizate dezbateri in secții, la gazetele de perete au apărut articole scrise de specialiști despre importanța, modalitățile și eficiența recondiționărilor, propaganda vizuală a fost adaptată acestor sarcini: în același timp, au fost organizate expoziții cu piese recondiționabile și recondiționate după anumite tehnologii, a fost stimulată creativitatea oamenilor pentru realizarea unor dispozitive și scule necesare efectuării operațiilor de recondiționase a unor repere de o complexitate mai mare.Deosebit de aceasta, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, împreună cu colectivele din secții au gîndit cele mai potrivite modalități 
de organizare a activității, au stabi
lit fluxurile tehnologice adecvate 
unor asemenea operații, au asigurat sau creat scule și dispozitive, standuri de testare, au pregătit echipe speciale de muncitori coordonate de maiștri și ingineri care cunoșteau ceea ce este nou in domeniul recon- diționărilor.Care sint rezultatele ? Dacă in anul 1981 au fost recondiționate si refolosite 350 repere, iar valoarea piesejor recondiționate a fost de 

48,2 milioane lei. în 1932 s-a ajuns la 400 repere, însumind o valoare de 125 milioane lei ; anul trecut au fost recondiționate și reutilizate 500 repere, valoarea pieselor recondiționate fiind de 135 milioane lei. 
Pentru acest an, s-a prevăzut să se 
recondiționeze șl să se refolosească 
550 repere, iar valoarea acestora să 
se ridice la 142,6 milioane lei.Inginerul Gheorghe Cenan, directorul întreprinderii, tine să ne spună ca drumul pieselor recondiționabile spre a doua viață ineepe de ia intrarea autovehiculului pe poarta unității și. se încheie odată, cu ieșirea autovehiculului reparat din întreprindere. Unele subansamble sint urmărite și ulterior cum se comportă in exploatare. O echipă specializata lucrează la dezmembrarea autovehiculelor. Aceasta triază și sortează piesele pe grade de uzură și tipuri de mașini. Piesele selectate pentru recondiționare sint dirijate spre sectoarele care se ocupă cu aceste operații. Sint constituite linii de recondiționat piese de motor, piese de punte-spate și punte-față. cutii de viteze etc.în general, de la un autovehicul 
adus pentru reparație capitală, se 
recuperează și se recondiționează 
circa 80 la sută din piese, care sint folosite in întreprindere la reparații sau sint. livrate altor beneficiari din țară. Cum s-a ajuns aici ? Inginerul 
Dan Ghiuruțan, șeful secției reparații capitale, avea să sublinieze că in 
întreprindere sint folosite atit me
tode și tehnologii clasice, tradițio
nale, dar eficiente, cum sint recondiționarea prin încărcare cu sudură și prelucrare mecanică ulterioară sau aducerea la trepte de reparații, 
dar și tehnologii mai noi, cum este metalizarea in arc electric. Această ultimă tehnologie se aplică cu rezultate bune la recondiționarea arborilor cotiți cu fusurile gripate sau la ultima treaptă de reparație a unor repere, la arbori cu came, fusuri, paliere, arbori din cutia de viteze, a multor tipuri de motoare. 

la fuzete, flanșe etc. într-un an se ajunge să se recondiționeze prin metalizare circa 650 de arbori cotiți, valoarea lor ridicindu-se la aproape două milioane lei.în atenția colectivului întreprinderii, se află stabilirea unor tehnologii pentru recondiționarea si a altor repere, cum sint cuzineții de paliere și maneton pentru unele tipuri de motoare SAVIEM și MAN, prin trecerea de la o treaptă superioară la una inferioară, soluții, prin care se va asigură atit creșterea numărului de repere recondiționate, cit și a valorii pieselor refolosite în activitatea de reparații.Specificul întreprinderii de reparații auto a impus recuperarea și revalorificarea și a altor subansamble rezultate din activitatea de dezmembrare a autovehiculelor. Participan- .ții la schimbul de experiență amintit au putut vedea in curtea unității remorci confecționate din asemenea
LA ÎNTREPRINDEREA

DIN TG. MUREȘ

Soluții tehnice originale - rezultate buneîntreprinderea de reparații auto din Tirgu Mureș ■ este singura unitate care execută reparația capitală a tuturor tipurilor de autobuze fabricate în tară — 109 R.D.. Ill R.D., 112. U.D., 117 U.D., cît și a unora aduse din Import — Ikarus și Ika-4. Totodată, aici se execută reparația autobuzelor izoterme pentru transportul alimentelor, a agregatelor motoarelor SR 113, a motorului SAVIEM (motor diesel de 215 CP).— La noi — ne spune inginerul 
luhasz Pavel, directorul întreprinderii — recondiționarea pieselor de 
schimb uzate constituie preocuparea 
nr. 1. Motivul ? Reparăm toate tipurile de autobuze. De aceea, ac

piese șl subansamble. Astfel, au fost prezentate remorci de 7 tone construite din subansamble recuperate și recondiționate rezultate din dezmembrarea autocamioanelor SR casate, remorci de 0,6 tone din piese obținute de la autofurgonete TV și remorci de 0,5 tone din piese de la ARO. Se recuperează de la aceste autovehicule casate punțile, caroseria. arcurile de suspensie, instalațiile de frînare care, înainte, cele mai multe ajungeau la fier vechi.într-un alt sector s-a putut vedea cum unele piese, cu un grad mare 
dc uzură, sînt refolosite prin re- 
turnare sau reforjare. Se obțin astfel axe de sateliți prin forjarea pivotului de fuzetă uzat, minere, pistoane de frină, capace răcitoare de ulei prin, turnarea aluminiului din piese care nu se pot recondiționa.

Marin OPREA.corespondentul „Scinteii"
DE REPARAȚII AUTO

ționăm cu perseverentă pentru a aplica la recondiționare soluții tehnice moderne, ultimele noutăți in materie. Pentru reducerea sau diminuarea totală a importului costisitor. — care ar fi influențat negativ beneficiile întreprinderii — am antrenat in activitatea de recondi- ționare a pieselor de schimb circa 300 muncitori și ingineri cu cea mai bună calificare. Drept rezultat, în 
ultimii trei ani, au fost puse la 
punct aproape 100 metode noi de 
recondiționare.— Care a fost efectul acestor preocupări ?— în anul 1983 au fost recondiționate 633 repere în valoare de 

120 milioane lei, iar Importul de piese auto a fost diminuat cu peste 7 milioane lei. Efectul aplicării acestor metode se vede și din următorul exemplu : valoarea pieselor recondiționate, in perioada care a trecut de la începutul acestui an și pină in prezent, se ridică la peste 60 milioane lei, ponderea pieselor 
recondiționate in volumul repara
țiilor reprezentind aproape 75 la 
sută.Cum este organizată acțiunea de recondiționare ? Ce experiență deosebită propune colectivul acestei unități ? îl ascultăm pe ing. Nicolae 
Racberu, șeful compartimentului tehnologic— Dispunem de uri colectiv închegat, experimentat, cu muncitori și tehnicieni cu înaltă calificare, pasionați pentru acest gen de lu- .crări. Deseori, inițiativa, decizia, inventivitatea muncitorului joacă un mare rol in adoptarea tehnologiilor de recondiționare. Decizie luată. în unele cazuri, abia . după demontarea mașinii uzate. In numai șase luni, am asimilat tehnologia recondiționă- rii pieselor de la două noi tipuri de autobuze — 112 U.D. și 1.09 R.D., cu o măre pondere în producția întreprinderii.. Tehnologiile de recondi- ționare — metalizarea; bucșarea, sudarea, ca și alte metode elaborate cu sprijinul Centralei industriale de reparații auto — sint folosite la o largă gamă de piese • și subansamble.Nu cu mult timp în urmă, pentru a răspunde acestor cerințe, colectivul a realizat, prin autodotară. instalația pentru cromare și circa 200 de dispozitive noi de . recondițio- nare. Ingenioasă este si soluția adoptată la recondiționarea arborilor cotiți pentru motoare diesel (din import), ale căror componente se uzează neuniform in timpul exploatării. Cind uzura era pronunțată, arborii cotiți erau aruncați. Noua tehnologie — metalizarea in arc electric — ii readuce, prin prelucrare. la dimensionarea inițială. Se 

asigură astfel, pe de o parte, redu- cerea substanțială a importului și, pe de alta, economisirea intr-un an a circa 90 tone oțel da calitate superioară.în perioada care a trecut din acest an au fost recondiționați peste 50 arbori cotiți pentru motoare diesel de 135 CP și 250 CP. S-a demonstrat și posibilitatea recondiționării arbo- Irilor cotiți de la motorul SR-211. Aceste repere (construite din fontă nodulară, aliată) își trăiau o singură viață, fiind aruncate la cea dinții uzură. Problema a fost prompt rezolvată de colectivul secției mecanică I. Cum ? Prin tehnologia îndreptării arborilor cotiții uzați. S-a pornit de la un lucru simplu, real, cunoscut, dar pentru unii fără importanță : fonta nodulară este ma- ș leabilă. Au urmat probe, încercări repetate pe un dispozitiv de concep- ț tie proprie. In prezent, metoda a j; fost generalizată pe întreaga cen- 1 trală. Se economisesc astfel anual ! circa 70 tone fontă aliată.Pe măsura dotării cu noi instalații, dispozitive și lărgirii spatiilor da producție, s-au creat posibilități de 
recondiționare și a altor piese con
siderate a fi nevalorificabile. Ca atare, în întreprindere se recondiționează: astăzi. în premieră, repere ca : pompa de ulei motor RABA, suport fuzete autobuz — 112 U.D. și 109 R.D., compresor de aer motor RABA și SAVIEM, pompă transfer din componența pompei de Injecție motor SAVIEM ș.a. Este de relevat că. numai în anul 1983. recondițio- narea pieselor de schimb a asigurat, între altele, readucerea în circuitul productiv a 3 000 arbori cotiți în valoare de 13,6 milioane lei, economisirea a circa 1 600 tone metal, reducerea cu 120 milioane lei a cheltuielilor de producție.întregul colectiv este hotărit să dezvolte experiența acumulată, să amplifice rezultatele obținute pînă acum.

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scinteii"
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UNITATEA CLASEI MUNCITOARE
factor hotăritor al triumfului revoluției de eliberare

socială și națională, antifascistă și antiimperialistăEvocînd din perspectiva a patru decenii măreața epopee națională din August 1944 ne apare și mai mult în evidentă rolul esențial jucat de 
eroica noastră clasă muncitoare câre, 
sub conducerea partidului comunist, 
a constituit coloana vertebrală în 
jurul căreia S-au unit toate forțele 
democratice, antihitleriste și S-a în
făptuit actul de voință și demnitate 
națională din august 1944.Un loc important în lupta pentru făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare l-au ocupat marile bătălii de clasă din anii crizei economice, care au culminat cu luptele proletare din ianuarie-februarie 1933, organizate și conduse de partidul comunist. în anii ce au urmat, cînd pericolul fascist amenința direct interesele supreme ale poporului nostru, integritatea și suveranitatea patriei. Partidul Comunist Român, desfășurînd largi acțiuni politice pentru unirea tuturor partidelor, organizațiilor politice și profesionale într-un larg front popular de luptă în vederea apărării independentei și integrității țării, pentru activizarea celor mai largi forțe sociale antifasciste, a adresat înainte de toate înflăcărate apeluri la înfăptuirea unității de acțiune a clasei noastre muncitoare. Dînd expresie acestei orientări tactice de făurire a unității de acțiune muncitorească, precum și înaltei responsabilități a pro- . letariatului față de interesele vitale ale poporului român. Scrisoarea C.C. al P.C.R. adresată Comitetului Executiv al P.S.D. în 1935 * sublinia : 
„Rolul nostru de proletari, rolul 
partidelor noastre ca partide mun
citorești este să fim in fruntea aces
tei lupte. Succesul ei atirnă numai 
ți numai de unitatea proletară, de 
unitatea maselor. Această unitate e 
în curs și nimeni nu o va putea opri. 
Să ajutam să grăbim realizarea ei !“. Activitatea întreprinsă de Partidul ■ Comunist Român pentru realizarea unității muncitorești a fost sprijinită și de numeroși militant! ai celorlalte partide muncitorești : „Destulă dez
binare I Unitatea — aceasta să ne fie 
ținta cea mai apropiată șl gindul cel 
mai sincer" — scria în aceeași epocă ziarul social-democrat „Lumea nouă".Amploarea și caracterul evenimentelor de la 1 Mai 1939 — prima și poate printre cele mai importante demonstrații antifasciste din Europa în acea perioadă, după invadarea de către hitleriști a Cehoslovacie! — constituie o ilustrare grăitoare a justeței liniei politice promovate de partid, reprezintă rezultatul activității desfășurate de comuniști, de socialiști și social-democrați pentru mobilizarea clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și antifasciste la luptă unită împotriva politicii expansioniste și revizioniste a statelor fasciste. Subliniind faptul că unitatea muncitorească s-a aflat la temelia marii manifestații antifasciste și antirăzboinice de Ia 1 Mai 1939, ziarul „Scînteia" scria : „Mii și mii de mun
citori, meseriași, funcționari și inte
lectuali, pernei muncitoare, țărance, 
intelectuale,.mase de tineri muncitori 
antifasciști și-au unit glasurile și bra
țele pentru a constitui împreună o ade
vărată înfrățire de luptă antifascistă".

Are o deosebită semnificație prezența în primele rinduri ale organizațiilor marii demonstrații patriotice, antifasciste, â tovarășului Nicolâe Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, profund devotat clasei muncitoare, poporului din rîndurile căruia s-a ridicat, participant activ la luptele conduse de partid, pentru răsturnarea regimului de exploatare și asuprire, care se remarcase încă din timpul marilor bătălii de clasă din anii crizei economice prin înaltul spirit organizatoric și tenacitatea cu care a dezvăluit pericolul fascist și de război, prin acțiunea sa hotărîtă pentru înfăptuirea unității de acțiune muncitorească.Puternica mișcare antifascistă și antihitleristă din România — ilustrată cu putere la 1 Mai 1939 — mișcare al cărei promotor a fost

cucerească masele muncitorești, mai 
cu seamă tineretul. Fără unitatea 
clasei muncitoare nu se poate orga
niza cu succes nici unitatea de luptă 
pentru dezrobirea națională a po
porului român".Răspunzînd chemării partidului Comunist, clasa noastră muncitoare s-a situat în fruntea mișcării de rezistență națională antihitleristă, dove- dindu-se o dată mai mult partea cea mai combativă și organizată a poporului român, forța socială cea mai înaintată. „Muncitorii — relevă Rezoluția C.C. al P.C.R. din ianuarie 1942 — pornesc din ce in ce mai 
hotarit la lupta pentru pline și îm
potriva războiului lui Hitler. Ieșiri 
in masă, încetarea lucrului devin 
din ce in ce mai numeroase. Țăranii 
refuză muncile forțate, se opun blo
cării cerealelor $i rechizițiilor. Ei 
vorbesc deschis contra ocupanților

Conf. univ. dr. Mircea MUȘAT

Partidul Comunist Român, a profilat în opinia publică progresistă internațională imaginea unui popor profund atașat idealurilor de libertate și de independență națională, demn de tradițiile sale eroice glorioase.Cu toate acestea, curbul nefavorabil luat pentru țara noastră de evenimentele internaționale — marșul războinic al Germaniei hitleriste. cotropirea succesivă a unor țări europene, începutul celui de-al doilea război mondial la 1 septembrie 1939 — au făcut ca, din a' doua jumătate a anului 1940, România să devină ținta directă â dominației Germaniei naziste și a țărilor revanșarde, fiind constrinsă să accepte. în varși anului 1940, clauzele odiosului Dictat fascist de la Viena prin Care partea de nord-vest a României a fost cedată Ungariei horthyste.în acele clipe grele pentru soarta națiunii noastre, in condițiile instaurării la cîrma țării ă dictaturii mili- taro-fasCiste. ale prezenței trupelor germane in România, problema unirii în jurul clasei muncitoare a tuturor forțelor naționale, antifasciste devenise o problemă fundamentală pentru salvarea țării de la catastrofa spre care o împingea politica dictaturii militaro-fasclste și a Germaniei naziste.Comuniștii români au demonstrat înțelegerea esențială a faptului că, în noile condiții, rolul de conducător 
al luptei poporului român revenea 
clasei muncitoare. Tocmai de aceea, atit Circulara din 8 iulie 1941, cit și alte documente de partid . au subliniat cu tărie necesitatea făuririi uni- ■ tații de acțiune a clasei muncitoare, ca nucleu al coalizării pe o platformă comună de luptă a tuturor forțelor social-politice patriotice, antihitleriste. „Comuniștii trebuie să 
lucreze zilnic la formarea unității 
de luptă. și a frontului unic alela? 
seC muncitoare cu muncitorii social- 
democrați, națlonal-țărăniști și cei 
fără de partid — sublinia Circulara C.C. al P.C..R din 8 iulie 1941. Prin- 
tr-o muncă stăruitoare, trebuie să

realizat ulterior, inclusiv a! făuririi cu 
succes a socialismului în România-*.Creșterea puternică a stării de spirit antihitleriste, in toate categoriile populației, realizarea acordului de front unic între P.C.R. și P.S.D. și consolidarea puterii de acțiune a clasei muncitoare, contactele lite de partidul comunist cu rali și ofițeri superiori. și cu rile palatului regal dovedeau terul iluzoriu al speranțelor liderilor partidelor burgheze în posibilitatea găsirii unei soluții de ieșire din situația existentă .fără comuniști și fără participarea maselor ; în durile lor își făcea loc tot mai teama de a nu rămîne în afara nimentelor și în izolare totală, nu-și pierde definitiv pozițiile ,___tice și influența în țară, de a nu se compromite chiar în ochii partizanilor lor. Tocmai de aceea. liderii național-țărăniști și liberali s-au văzut nevoiți să accepte, la 20 iunie 1944, încheierea unui acord cu Partidul Comunist Român și Partidul social-democrat și crearea Blocului 
Național-Democrat (B.N.D.) Rezultat al politicii de alianțe largi democratice, antihitleriste, preconizat de P.C.R., crearea B.N.D. a reprezentat Unirea în lupta antifascistă â celor mai diverse clase și pături sociale, partide și grupări politice, coalizînd în jurul clasei muncitoare — forța de bază a mișcării de rezistentă — toate forțele patriotice, masele iatgi ale oamenilor muncii de la orașe și sate. Fiind prezent în toate înțelegerile realizate din inițiativa și la insistențele sale, P.C.R. a jucat rolul conducător, dinamizator si catalizator al tuturor forțelor politice capabile să-și aducă într-o măsură mai mare sau mai mică, indiferent de motive și scopuri proprii, contribuția la opera de eliberare națională a tării de sub fasciști.Acest ansamblu de alianțe politice nu scăpa nici organelor de informare naziste. Astfel, într-o notă pur- tînd data de 5 august se arăta : 
„Evoluția politicii a interne din ulti
mele patru săptămini — releva documentul menționat — arată clar că 
ansamblul curentelor de opoziție se 
deplasează spre stingă, iar condu
cerea acestei opoziții este preluată 
de partidul comunist. Conducerea 
ilegală a partidului comunist din 
România face eforturi pentru s-și 
adjudeca conducerea in lupta împo
triva guvernului mareșalului. Se 
pare că diferitele tratative Care ou 
avut loc in ultimul timp intre con
ducerea comunistă ilegală și cercu
rile opoziționiste burgheze s-au sol
dat cu acorduri. Rezultă că se în
cearcă crearea in România, sub con
ducere comunistă, a unui fel de gu
vern de front popular". (Oficiul central al siguranței Reichului).O importanță hotărîtoare pentru victoria luptei de eliberare națională a poporului român a âvut-0 atragerea armatei. de partea forțelor antihitleriste. Condițiile concrete ale României, starea de spirit antihitle-

stabi- gene- cercu- carac-
rîn- mult eve- de a poli-

și îs războiului lui Hitler. Crește 
nemulțumirea și revolta soldaților in 
urma lipsei de hrană, a suferințelor 
și tratamentului umilitor din partea 
armatei germane".Un important sucoes al partidului comunist, realizat pe linia închegării unor alianțe politice, antihitleriste l-a reprezentat crearea, în vara anului 1943, a Frontului Patriotic Anti
hitlerist, care reunea partidul comunist și partide și organizații patriotice ca : Frontul Plugarilor, Uniunea patriotilor. Uniunea oamenilor riiuncii maghiari din România (Madosz), Partidul sociaiist-ță- rănesc, organizații ale Partidului social-democrat etc. în toamna aceluiași an, partidul comunist a reușit să stabilească o serie de contacte cu cercurile palatului regal.Un factor hotăritor care a contribuit la- întărirea potențialului de luptă al forțelor antidictatoriale și antihitleriste l-a constituit realizarea, in aprilie 1944, a Frontului Unic 
Muncitoresc între P.C.R. și P.S.D. Realizarea Frontului Unic Muncitoresc a sporit energiile clasei muncitoare, a potențat forța sa de acțiune, capacitatea sa de coalizare și mobilizare a tuturor puterilor națiunii spre atingerea comandamentelor vitale ale acelui moment Ac- ționînd unită, clasa muncitoare a devenit axul polarizator al tuturor forțelor social-politice patriotice, democratice. antifasciste, al tuturor acelora cărora le erau scumpe libertatea și integritatea patriei, viitorul său. „Făurirea Frontului Unic Mun
citoresc — sublinia tovarășul Nlcolae Ceaușescu în cuvîntareă la plenara Consiliului Național al Oamenilor • Muncii — a marcat refacerea unității 
clasei muncitoare în România, ceea 
ce a determinat creșterea rolului 
muncitorimii din țara noastră în în
treaga activitate, in lupta împotriva __„.....________________  
dictaturii și pentrțx/ înfăptuirea jre.ț . rtsță și ura ce clocotea în rândurile 
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă, constituind factorul determinant 
al tuturor victoriilor pe care le-am

„...DE LĂ STRĂBUNII MEI PÎNĂ LA TINE

BRĂILA Valorificarea superioară
a creației noastre populare

Imagini din Secția de etnografie și artă populară a Muzeului Brăilei DarieFoto :

militarilor împotriva ocupanților germani au constituit terenul fertil pentru activitatea tuturor forțelor antifasciste în vederea atragerii întregii armate la acțiunea de răsturnare a dictaturii antonesciene și de lichidare a ocupației hitleriste.Declanșarea, acum patru decenii, a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă a dovedit caracterul realist al orientării politice și tactice a partidului comunist, modul creator în care el a aplicat, în condițiile specifice țării noastre, învățătura materialismului istoric despre rolul clasei muncitoare și necesitatea unității ei de acțiune, despre alianțele cu alte clase, partide Și grupări sociale, despre corelarea factorilor obiectivi și subiectivi in cucerirea puterii politice și înfăptuirea revoluției și construcției .socialiste.

Clădirea nouă, m®dernâ a Institutului de invățămînt superior din Baia Mare ilustrează t> dată mai mult prefacerile 
înnoitoare ale Maramureșului contemporan Foto : Agerpres

Rezultate rodnice în integrarea invătămîntului
cu cercetarea și producția

5

O veche prejudecată — — generată de insuficienta cercetare și cunoaștere a realității — a făcut ca pînă în urmă cu două-trei decenii să se considere Bărăganul brăilean un spațiu mai sărac sub aspect etnografic. Intrat in aria de interes a specialiștilor abia în ultimii 15 ani, prin cercetări atente, riguros științifice, susținute de muzeografii brăileni și de un entuziast grup de colaboratori, cu sprijinul competent al Institutului de etnologie și dialectologie acest spațiu materială și dovedit a fi tezaur de artă populară. Recent, ca urmare a unei activități laborioase desfășurate de organele de partid și de stat locale, cu participarea prin muncă obștească a numeroase colective din întreprinderi brăilene — între care I.U.G. Progresul, Combinatul de fibre artificiale, întreprinderea „Laminorul", Șantierul naval, întreprinderea de reparații, întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă, întreprinderea de confecții, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești și altele, a fost redeschisă, într-un local reamena- jat, organizată după criterii muzeotehnice moderne, Secția de etnografie și artă populară a Muzeului Brăilei. Dispunind de 10 încăperi cu o suprafață care însumează 1 200 mp, muzeografii brăileni au avut posibilitatea de a expune peste 1 800 piese de certă vșloare documen-

București, de cultură spirituală s-a un veritabil etnografie și

tară, specifice microzone- lor de cîmpie și baltă ale teritoriului brăilean, în* tr-o dispunere logică a instrumentelor și fenomenelor. Sînt puse în valoare cele'' mai Semnificative ale principalelor arhaice : vînă- apicultura, pes- agricultura, viti- legumicultura. Apoi, evi- după criterii de largă acce- pe fluxul expo- întîlnești măr- unei bogate pă- genuri de artă : textile de in-port popular, in- tradițional local, ale industriei destinate obiceiurilor tra- : legate de ciclul Se remarcă origi- inventarului și

mărturii ocupații toarea, cuitul, cultura, meșteșugurile, dențiate științifice, sibilitate, zițional turii ale i lete de populară : terior, terior produse casnice și cele marcării diționale vieții. I nalitatea a întrebuințării sale : pentru pescuit — ostii și har- poane, ciorpace și bărci monoxile, pentru domeniul cultivării pămîntului — plugul de lemn de tip aratru, rîșnița de lut utilizată la decorticatul meiului și trusa de crinte scobite in trunchiuri de salcie și plop, folosite la presatul și formatul cașului, pentru ’confecționării scoarțele namentică și cromatică de o rară frumusețe, unele din aceste piese fiind unicate în etnografia națională și chiar universală. Vizitatorul se află în fața unor veritabile splendori ale artei populare de absolută autenticitate și cu încărcătură semantică specifică unei populații sedentare de agricultori.

meșteșugul textilelor, brăilene cu orei

Atrag atenția în mod deosebit piesele provenite din satele Gropeni, Vi- șani, Tufești. Jirlău și Dudescu, puse în valoare printr-un sistem ingenios de etalare și luminozitate. Este necesar să precizăm faptul că unitatea muzeistică brăileană continuă munca de descoperire și descifrare a unor noi mărturii și, totodată, întreține vie practica perpetuării meșteșugurilor tradiționale la parametrii impuși de necesitatea păstrării cuției.cumRoadevin — țesătoare din Tufești, Apostol Bratu — împletitor de răchită din Brăila, Vasilica Tătăruș — țesătoare din Tudor Vladimirescu sînt, spre exemplu, adevărați meș- teri-artiștl, pentru realizările lor conferindu-li-se titlul de laureați ai Festivalului național „Cîntarea României". Apoi, prin- tr-un contact direct și fructuos cu Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești și acordarea unei asistente de specialitate calificate, muzeografii brăileni au reușit să convingă respectiva unitate să realizeze în propriile ateliere prototipuri în care sînt preluate motive populare tradiționale. Faptul în sine este pozitiv din cel puțin două puncte de vedere : perpetuarea unor meșteșuguri în limitele originalității și descurajarea imitațiilor care poluează bunul gust. Să mai amintim că secția de etnografie dispune și de încăperi destinate organizării unor

ăutenticității exe- Meșteri populari sint Aneta Ilinca

expoziții, in care sînt prezentate lucrări ale unor meșteri populari, colecționari și artiști plastici.„Baza organizării secției de etnografie și artă populară a Muzeului Brăilei — ne-a declarat muzeograful viu Mihăilescu stituie șului referitoare la ce revin domeniul evidenția mentelor nuirea . .în spațiul carpato-danu- bian din vremuri străvechi și pînă astăzi, lupta necontenită ă acestuia pentru libertate, independență națională și socială, talentul, munca, omenia, vitejia și dirzenia care i-au fost virtuți permanente. Am reușit, cred, să organizăm un lăcaș util procesului de instruire și educație științifică,- patriotică, pe măsura înaltelor îndatoriri ale unei astfel de instituții."Secția de etnografie șl artă populară din orașul de la Dunăre dispune de un bogat patrimoniu pus în valoare după criterii noi, moderne. împreună cu alte realizări in acest domeniu din ultimii ani (reorganizarea secțiilor de arheologie și istorie ale Muzeului Brăilei, amenajarea expoziției permanențe menajarea matic completează cit peisajul lean.
Comeliucorespondentul

a ne-a brăilean Li- o con- concepția tovară- Nicolae Ceaușescu _ __ îndatoririle cercetătorilor în istoriei, cu forța științifice noastră ca de a argu- dăi- popor

ȘiBrăilei, expoziției Perpessiclus, a- Teatrului dra- Maria Filotti), . ea in chip feri- cultural brăi-

în lista lungă a lucrărilor dedicate de-a lungul unui secol revistei „Contemporanul", exegeza publicată nu de mult de Al. Hanță *) este una dintre acelea care oferă o imagine de ansamblu a publicației, „ceea ce efectiv cuprinde", printr-o minuțioasă și atentă cercetare a fiecărui număr in parte. Pentru aceasta,' incercînd să-si asume, cu modestie, „doar rolul de simpiu cronicar", prezentind lucrurile, după spusa lui Iorga, „așa cum au fost", autorul extrage după o cuprinzătoare lectură a tuturor paginilor revistei „preocupările Sale ideologice și estetice, ce forme erau utilizate in materializarea lor. perspectivă filozofică in care erau interpretate faptele, obiectivele culturai-literare și ge- neral-sociale plicațiile lor Zentă și in dezvoltării noastre".Intr-o primă încercare de situare a revistei in ansamblul presei timpului. Al. Hanță constată cu îndreptățire evoluția treptată a programului acesteia. Telul său declarat era ace-, la de tribună a științei moderne. de luminare a publicului și de promovare „prin cultură a conștiinței de sine toare". este o tă de lor i care clasei transformator al acesteia, punînd în evidență contribuția științei la accelerarea progresului și ă literaturii, la cunoașterea omului și a destinelor sale, lămurind concepte, comen- tînd atitudini, analizînd direcții și tendințe din evoluția umanității, a gîndirii filozofice ințifice", ce presa socialistă

urmărite, im- în starea pre- perspectivele spiritualității

a maselor munci- „Contemporanul" revistă preocupa- explicarea istorice șl■ justifică
i muncitoare, cauze- sociale apariția rolul

și a cercetării ști-, utilizînd tot ceea muncitorească și de pînă atunci
IFR1M

„ScinteiF*^

•) Al. Hanță : „Contem
poranul 1881—1891. O re
vistă așa cum a fost". Editura Albatros, 1983.

Ctitorie a eelor 40 de ani de viață | nouă, institutul de invătămînt superior din Baia Mate se identifică atit de mult cu prefacerile înnoitoare din străvechea vatră românească a Maramureșului, incit a devenit un simbol al acestor locuri, cărora le sintetizează și, in egală, măsură, le potențează întreaga lor putere de creație. Printr-6 conlucrai'e exemplară între specialitățile sale, dar mai ales prin ritmul înalt de colaborare cu unitățile de cercetare și de producție. îndeosebi miniere. învăță- mîntul superior băimărean a realizat un model de integrare care poate fi luat drept punct de referință de către multe vățămint mai mariPentrusă poposim mâi întîi în Cabinetul de creație științifică și tehnică, unde sînt concentrate, ca intr-un focar — un veritabil focar al spiritului novator — numeroase contribuții științifice și tehnice ale tuturor cadrelor didactice. Pentru că în acest institut fiecare membru al corpului profesoral are în permanentă ceva de cercetat. de soluționat, iar temele acestor preocupări sînt oferite în totalitate de unitățile economice ale Maramureșului și tot aici sînt aplicate și valorificate, cele mai multe sub formă de’ contract economic. Iată citeva cifre concludente : reunite în colective mixte interdisciplinare. cele 69 cadre didactice cu norma de. bază în institut au contractat în anul 1983 un număr de 26 teme complexe de cercetare științifică în valoare de peste 3,5 milioane iei. ale căror efec- . te economice sînt estimate in pre- ■ zent de către beneficiari la circa 7,5 milioană lei. Pe baza cercetărilor contractuale ale ’ universitarilor băimăreni vor fi date în folosință noi rezerve de minereuri complexe, iar din zăcămintele de minereuri sărace. a căror exploatare prin procedeele clasice nu este posibilă, se vor recupera 10 tone de cupru. Să reținem, de asemenea, că în urma ridicării permanente a calificării muncitorilor din bazinul minier Baia Mare, după un sistem elaborat într-o cercetare științifică pe bază de contract economic. productivitatea muncii a crescut : în această zonă cu 5 la sută. Dealtfel, chiar și numai cele 22 brevete naționale de invenție. însoțite de instalații și aparate, unele în mărime naturală, pledează elocvent pentru capacitatea de creație a universitarilor in procesul superior.Cabinetul

facuități, și institute de in- superior, unele cu mult și de mai veche tradiție, ilustrarea acestei realități

băimăreni. valorificată integrării invătămîntuluide creație științifică si
✓realizase prin „maturitate, diversitate tematică in argumente. acordînd o prioritate aproape exclusivă laturii ideologice, cercetării din unghiuri multiple a fenomenelor...". Acțiunea de pionierat a revistei trebuie descoperită in apartenența ei la idealurile primelor cercuri socialiste românești, in pătrunderea și difuzarea filozofiei materialiste, in cunoașterea și răs- pîndirea intensă a operelor lui Marx și Engels. Nu în- timplător, fondatorii revistei, loan Nădejde și C. Miile, aparțineau cercurilor socialiste ieșene, cărora li

tehnică nu reflectă decît o parte din gîndirea și munca de zi cu zi a cadrelor didactice și studenților din Baia Mare. Pentru o imagine mai cuprinzătoare a întregii acestei activități Să reținem și faptul că tezaurul folcloric maramureșean și, în genere, neasemuita bogăție etnografică românească din această zonă a tării Sînt din Ce în ce mai bine conservate și puse în valoare, gratie. în mare parte, cercetărilor de "teren și studiilor elaborate de universitarii băimăreni : „Etnografia și folclorul Țării Lăpușului", șase filme etnografice. între care „Ceramica din Să- cei" (premiul I la Festivalul artei Studențești), lucrarea monografică
însemnări

din centrul universitar
Baia Mare

„Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar", cu o valoroasă culegere de texte în graiul maramureșenilor (1983 — premiul I pe țară la Festivalul național „Cîntarea României"), sînt doar citeva dintre prestigioasele realizări de acest gen. Nu insă și singurele, dacă avem în vedere că dintre cadrele didactice și studenții băimăreni nu puțini participă la elaborarea monumentalei lucrări Dicționarul toponimic al României. Ia efectuarea de anchete dialectologiei și sociologice, la studierea influenței industrializării asupra, structurii meseriilor și preocupărilor , tradiționale jdin aceaștă parte- a țării.Studenții din profilurile miniere ale institutului băimărean efeetuea-- ză programul de practică fiind angajați la exploatări miniere cu grad ridicat de mecanizare sau în uzine metalurgice modeme : uzinele din Copșa Mică. întreprinderea minieră Voievozi — Bihor, exploatările miniere Țebea șl Jilț sînt doar citeva dintre cele în ții băimăreni. realizate prin cer adăugate microproducția școală și în laboratoarele de Fizică și de Mașini și acționări electrice, unde Studenții execută piese, aparate și repere industriale de mare utilitate economică. Onorarea la timp, cu participarea viitorilor Specialiști, a 13 contracte de cercetare, a adus institutului suma de 1,5 milioane lei. 
Prin veniturile pe anul 1983 din in-

care au lucrat studen- Pe lingă veniturile aceste activități, se cele provenind din realizată în âtelierul-

treaga activitate de integrare a in
stitutului de învățămînt superior s-a 
realizat un nivel remarcabil de auto
finanțare. Dar cel mai mare cîștig e altul : mergînd adeseori în abataje, lucrînd in echipe mixte cu minerii, elaborînd Soluții practice pe care le aplică ei înșiși în ateliere și laboratoare. viitorii specialiști își însușesc nu numai rigorile muncii de calitate. ci și calitatea .unei vieți de o exemplară forță morală. Am însoțit , la practică studenti din anul al doilea, grupa 221. specialitatea electrotehnică minieră, in abatajele minei Săsar. „Dialogul dintre noi și mineri, schimburile de experiență sau de informații în cunoașterea $i despicarea cremenei de andezit sau dacit, în proiectarea, prin lucrările de diplomă. a modalităților optime de lucru se altătuiesc ca veritabile colocvii, utile tuturora si fiecăruia în parte. Deosebirea frecventă dintre teorie și practică se diminuează și noi simțim cum de fiecare dată ieșim la suprafață cu o pricepere mai adincă a mineritului. ca și a oamenilor‘lui" — ne mărturiseau studenții grupei 221. „Tocmai de aceea — a ținut să precizeze maistrul principal loan Sălă- jan, din sectorul IA — pe filonul discuției nbâștre căutăm să prindem nu o. înțelegere oarecare, ci calea ce duce spre necontenita modernizare a pregătirii noilor promoții de specialiști ai mineritului. Vrem ca experiența tuturor celor din abataje să fie transmisă și Să rodească înzecit peste ani în munca din minele Maramureșului".Opinie curentă aici, la Baia Mare, unde o însușire de seamă a oamenilor de pe aceste meleaguri, Se identifică în străduința J de continuă autoperfecționare. în temeiul acestei credințe, universitarii maramureșeni desfășoară o susținută activitate de educație patriotică și revoluționară a studenților, iar succesele de prestigiu obținute pînă acum (Premiul I și diploma de onoare pe țară. în 1982, pentru activitatea de pe șantierul Canalul Dunăre — Marea Neagră, premiul II și premiul I în 1980 și, respectiv. în 1982. pe Șantierul național al tineretului de la Rovinari. numeroase alte premii si mențiuni la concursurile studențești profesionai- științifice, de Creație științifică și tehnică, lă sesiunile de comunicări ale Cercurilor științifice etc) sînt evaluate nu numai ca motive legitime de satisfacție, ci și ca argumente concrete in favoarea sporirii necontenite a calității întregii activități universitare.

Mihai IORDĂNESCU

publicații să parcurgă drumuri vecine. Treptat însă, diferențele se accentuează, devenind, mai cu seamă după venirea Iui Gherea, antinomice și sfîrșind în- tr-0 polemică atit intre Maiorescu și Gherea, cit și intre simpatizanții celor două publicații. Lucru firesc și explicabil. Dacă țelurile celor două publicații nu puteau fi complet diferite, ideologiile, mijloacele și căile de atingere a lor difereau clar. Acestea pot fi cel mai evident decelate în literatura și Critica publicate de cele două reviste.

noaștere a naturii și societății. Realismul său, propagat și de doctrine mai vechi și împlinit practic de o intreagă literatură, tinde evident spre naturalismul de tip zolist, spre un determinism mecanicist, care exclude, cum observă cu îndreptățire autorul cărții, natura subiectivă a operei de artă, cunoașterea mediată pe care o propune, rolul aparte al fanteziei și imaginației. Sub influența pozitivismului și a determinismului se milita, de fapt, pentru cunoașterea vieții, a mediilor mai puțin frecventate, pentru adevărul
Tradiția unei reviste

militante
s-au raliat O serie de tineri intelectuali cu vederi socialiste sau simpatizant! ai a- cestora.Programul revistei, de-< clarat de la început științific și cultural, s-a adaptat treptat evoluției sociale, noilor cuceriri ale cunoașterii. Mobilitatea sa ii a- pare cercetătorului remarcabilă, deși persistă teze și idei care chiar in vremea aceea nu aveau întru totul acoperire reală. în ansamblu, publicația se dovedește într-o serie de domenii novatoare, deschisă progresului. Ea a dezvoltat o tradiție românească din care nu a lipsit, cum eu îndreptățite argumente â- rată autorul. „Convorbirile literare". Dealtfel. cartea de față pune în lumină similitudinile in concepte și în abordarea unor realități Culturale dintre cele două publicații. Interesul pentru cultivarea limbii, pentru folclor și istorie națională, dorința de afirmate' a unei literaturi originale autohtonă valoroase, popularizarea cunoștințelor științifice au făcut ca, un timp, cele două

Autorul lucrării, pe urmele unor cercetări mai vechi, le pune în lumină și le analizează cu grijă. Se urmărește specificul „Contemporanului", contribuția proprie la afirmarea unei direcții noi în cultura și gindirea românească. Nu lipsită de interes ni se pare situarea filozofiei lui V. Conta la temelia revistei, deci orientarea acesteia după o concepție autohtonă, deși, materialismul istoric, dar și și scientismul nă filozofică) __ . ____tot mai puternic simțite. Deși conceptele, afirmate fără echivoc în paginile publicației, vin de departe, de la „Dacia literară" și trec prin „Convorbiri literare", temeiul ideologic este însă altul, și, deduse de aici, și dimensiunea, definirea esteticului. De fapt, în teritoriul literaturii $i-a desfășurat revista programul său novator, cu repercusiuni durabile în desfășurarea literaturii noastre. Creația artistică, literatura Sînt considerate mijloace de cercetare și cu-

mai tîrziu, dialectic și pozitivismul (că doctri- se vor faca

crud, oricît ar fi fost de întunecat. Literatura este asimilată direct științei, deși i se recunosc modalitățile specifice de realizare, arta avînd in concepția „Contemporanului" „un rol strict de cunoaștere, funcțional, cerîndu-i-se să reproducă fidel realitatea prin Scoaterea In relief a defecțiunilor sociale și morale, a cauzelor care stînje* nesc progresul". Deși principial programul estetic al revistei este acceptat de toți colaboratorii, sînt semnalate o serie de aspecte ale diversificării, o mișcare de precizare și evoluție a conceptelor. Printre contribuțiile marcante în această direcție sînt cele ale Iui V. Conta, P. Missir și, mai tîrziu, cele ale lui Gherea. Voința de clarificare ideologică și estetică se vede mereu în paginile revistei, ca șl rezultatele adesea remarcabile. Aici, mai mult ca oricînd, conchide autorul, „Contemporanul" se sprijină permanent, chiar dacă polemic, pe ideile vehiculate in „Convorbiri literare". Este meritul istoricului literar de a fi do-

vedit dubla relație dintre 
cele două publicații : de continuitate și ruptură, de acceptare ca tradiție vie și de negare. Cîștigul real al complicatelor întilniri și despărțiri din cîmpul literelor trebuie văzut în preocuparea pentru definirea mai exactă a scopului și , metodelor criticii literare, de începuturile unei fixări terminologice. Rolul „Contemporanului" și al lui Gherea sînt în acest domeniu de excepție. Critica analitică își începe de fapt aici drumul său dificil, pe care critica veacului nostru de la E. Lovinescu la 
G. CălineBcu a știut s-o prețuiască cum se cuvine.Receptării literaturii in paginile revistei ii estej dedicat un spațiu larg, ca și locului ocupat de literatură. Cu excepția lui Eminescu, acceptat mai mult pentru prestigiu! său, și parțial a Iui Creangă, marii creatori ai timpului s-au bucurat prea puțin sau deloc de înțelegere. Alec- saildri, Caragiale, ca să nu mai vorbim de Macedonski, au fost cu vehemență combătuți ; Delavrancea, Slavici, D. Zamfirescu, ignorați. în concordanță cu principiile teoretice, revista și-a promovat o literatură proprie, cu autori tineri, ex- ponenți ai unei mișcări literare noi, deși „cu ușoare rădăcini în epoca pașoptistă", preocupați de „noutatea problematicii", de încercarea „de a introduce noi orizonturi ideologice... prin militantismul și ardoarea cu care apărau cauza libertății și a dreptății sociale".„Contemporanul. O revistă așâ cum a fost" rămine o cercetare de istorie literară alcătuită cu rigoare științifică, cu discernămînt și preocupare pentru judicioase nuanțări, prin care un moment semnificativ din mișcarea gîndirii și a culturii noastre este situat, din perspectiva anilor noștri, Ia locul ce-1 merită cu prisosință.

Emil VASILESCU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Partidului Liberal Independent din Israel

Convorbiri româno-coreene

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Yitzhak Artzi, vicepreședinte al Partidului Liberal Independent din Israel, care face o vizită în tara noastră.Oaspetele a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un mesaj de cordialitate și prietenie din partea președintelui Partidului Liberal Independent, Moshe Kol. și a președintelui Partidului Muncii din Israel, Shimon Peres, împreună cu urări de sănătate și fericire.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Partidului Liberal Independent și președintelui Partidului Muncii din Israel un salut călduros și cele mai bune urări.

(Urmare din pag. I)Inmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul elvețian GAUDENZ 
VON SALIS a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un mesaj de salut din partea Consiliului Federal al Elveției și a poporului elvețian, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român, progres și bunăstare.în cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evidențiate relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între Elveția și România pe plan politic, economic, tehnteo- științific și Cultural, fiind relevată dorința de a se extinde și intensifica în continuare aceste raporturi.Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat, la rîndul 6ăU, un mesaj de prietenie și cele mal bune urări Consiliului Federal al Elveției, iar

cinema
® Scopul $1 mijloacele : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 11,80: 13,30; 13,43:
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 8;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Competiția: GRADINA FEROVIAR 
(□o si 40) — 2i. Viitorul (ii 48 03)
— 17,30; 19,45.
® Secretul iul Bachua : DACIA 
(50 35 94) — o; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® întoarcerea Vlașlnilor : LIRA
(317171) — 15,30; 18,15; 20,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
9 Zică ce vor zice s GRADINA LIRA 

' (31 71 71) — 20,45.
© Acțiunea ZU2U« S DRUMUL SĂ
RII. (31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30.
@ Șapte băieți șl o ștrengăriți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 17,30:
19,30, PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30: 

.19,30.
® Prea cald pentru luna ma! : CO- 
TROCENI (40 48 48) — 15: 17,13: 19,30.
© Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13,30; 15,30.
© Balul de simbâtă ocara s FLACĂ
RA (20 33 40) — 15: 17; 19.
® Să mori rănit din dragoste de via
ță : PROGRESUL (23 94 10) — IC; 18; 
20.
© A opta minune a lumii : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© o sută de bucurii : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; li; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
@ Omul care a Închis orașul : GRI- 
VITA (17 03 58) “ 9! 11,13; 13,30;
15.45: 18: 20, SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Tații și bunicii: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17: 19.
® numen tango : UNION (13 40 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovitură fulgerătoare : FLOREAS- 

în cursul întrevederii au fost relevate bunele relații existente între România și israel, exprimîndu-se dorința de a se dezvolta în continuare aceste raporturi. In același timp, au fost abordate aspecte ale vieții Internationale actuale, acordîndu-se o atenție deosebită situației din Orientul Mijlociu.Vicepreședintele Partidului Liberal Independent din Israel a reliefat aprecierea deosebită de care se bucură poziția constructivă a tării noastre, contribuția tovarășului Nieolae Ceaușescu la soluționarea pe cale politică, prin negocieri, a conflictului din această regiune a globului, însemnătatea inițiativelor președintelui României in vederea edificării unui climat de pace, securitate și cooperare în lume.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a
Ambasadorul Confederației Elvețiene

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarepoporului elvețian prieten, pace și prosperitate.In cuvîntarea șefului statului român se apreciază cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborate dintre cele două țări, subliniindu-se importanța amplificării schimburilor și cooperării româno-elvețiene in diverse domenii de interes comun.Considerăm că țările noastre dispun — se arată în cuvîntare — de posibilități care permit o creștere mai mare a schimburilor economice, intensificarea și diversificarea cooperării industriale, tehnico-științifi- Ce și culturale.Relevîndu-se faptul că România desfășoară o largă activitate internațională. adueîndu-și contribuția constructivă la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, în cuVîntate se arată că tară noastră acordă o atenție dedsebită problemei fundamentale a timpurilor noastre — „ oprirea cursei înarmărilor, înlăturarea pericolului de război, asigura- '
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. CULTURAL
(03 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
© In așteptarea lui Filip : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,16; 19,30.
© Balada Iui Ivanhoe : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Prețul vieții: CAPITOL (16 29 17) — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Adio Texas : GRĂDINA CAPITOL 
(18 29 17) — 21,15.
• Legenda călărețului singuratic s 
PATRIA (11 86 2S) — 4; 11,16; 13,30;
15,45; 18: 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,39; 17,45; 20, GLO
RIA (47 46 75) — 0; 11,15; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45, lâ grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9:
12;.10; 10, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,30; 14,15: 17; 19,45.
© Madame Sans-G6ne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18.; 20. ■
© Cactus Jack S GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,45,
© Zile do fior și rîs : DOINA — 
12,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30.
© Vizita la domiciliu : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 1145; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Pierdut ș! regăsit : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© îmi sare țandăra : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14: 16! 18; 20.
© Cuscrii: MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Par și Impar : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
© Polițist sau delincvent : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
la grădină — 20.45; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CIU
LEȘTI (17 55 46) '— 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. 

subliniat că o pace echitabilă șl de durată în această zonă impune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent. în acest context, tovarășul Nieolae Ceaușescu a evidențiat importanta convocării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., la care Să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P. — ca reprezentant legitim al poporului palestinian.în cadrul întîinifiî, oaspetele a adresat mulțumiri pentru onoarea de a fi primit de conducătorul partidului și statului român, pentru posibilitatea de a vizita România și pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în țara noastră.

rea dreptului la viață, la dezvoltare liberă și independentă a tuturor popoarelor. Milităm consecvent — se arată în cuvîntare — pentru promovarea cooperării și securității în Europa, pentru reluarea și afirmarea politicii de destindere, de încredere, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru crearea de zone denuclearizate în Balcani, în nordul și centru^ Europei, pentru o largă colaborare și cooperare internațională.Președintele Românie! a urat ambasadorului elvețian succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitatea prezentării Scrisorilor de acreditare și lă convorbirea ce a avut loc cu acest prilej âu luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru ApOstoiU, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
© Martorul știe mai mult : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 13; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19; (sala „Ion Vasi- 
leSCU") ; Cavoul de familie — 19,30. 
© Filarmonica „Gfeorge Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de |i 
operă, premieră pe țară „Lumea de 
pe lună" de Joseph Haydn — 19,
(sala Studio â Ateneului) : Treptele 
afirmării artistice — Cristina Popes- 
cu-Stănești, pian — 17,30; (Muzeul 
de Artă . 61 Republicii socialiste 
România) : Panoramic XX — Muzi
că românească — 18.
® Opera Română (1318 57) s Bal 
mascat — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 II) : 
Oklahoma — 19,
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu MăgUreatiu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po- 
peScu (premieră) — 18.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
® Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovil — 18,30, 
(sala studio) : EX — 19.
® Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Amadeus — 19,30.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : O fetiță caută un cintec 
— 10: N’ică. fără frică — 17; (sala 
BătlȘtei) : Puiul — 10.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada șl cei șapte pitici —

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez Cele mai călduroase mulțumiri pentru felicitările transmis® cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a zilei mele de naștere.Sînt convins, la rindul meu, că dezvoltarea continuă a bunelor relații dintre popoarele român și elen este în interesul păcii, al securității și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Cu salutări tovărășești,

ILIAS ILIOU
• Președintele E.D.A.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă exprim mulțumiri” și gratitudine pentru mesajul dumneavoastră cordial de felicitare adresat cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a revoluției din mai.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Au încheiat recoltatul orzuluiîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nieolae Ceaușescu, lucrătorii ogoarelor din consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste Vișina și Vlădila, județul Olt, raportează că au încheiat, marți, recoltatul orzului pentru consum pe cele 2 5S0 hectare cultivate. La chemarea secretarului general al partidului de a încheia cit mai grabnic și fără pierderi strîngerea recoltei de păioase, adresată cu prilejul recentei vizite de lucru in uni
Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-zimbabweene de cooperare economică și tehnicăMarți au Început în Capitală lucrările celei de-â doua sesiuni ă Comisiei mixte guvernamentale româno- zimbabweene de cooperare economică și tehnică.Delegația română este condusă de Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- tru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația zim- babweeană de Simon Muzenda, viceprim-ministru al guvernului Re
tv

15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri artiști 

amatori laureat! ai Festivalului 
național „Cîntarea României"

15.30 Emisiune In limba maghiară (par
tial color) © Editorialul emisiunii 
© 40 de ani de împliniri. Dezvol
tarea economico-socială a orașu
lui Sâlonta © Nepoții breslașilor. 
Concurs pionieresc la Tîrgu Se
cuiesc, 1984. Rubrică realizată în 
colaborare cu revista „Jdbarât" și 
Consiliul județean al organizației 
pionierilor — Covasna ® Minia
turi muzicale Interpretate de J6ny 
Gyula © Desene animate

16.30 Prefață la o expoziție. Reportaj

ȘTIRI SI
FOTBAL ! Astâ-searâ,AstS-seaTă se vor desfășura ultimele meciuri din grupa a II-a a turneului final al campionatului european de fotbal din Franța.Selecționata României va întîlnt, la Nantes, reprezentativa Portugaliei.La Strasbourg, intr-un meci con- tind pentru grupa I a turneului final al campionatului european de fotbal, echipa Danemarcei a tntre-

RUGBI : Programul „Cupeiîntrunit la Paris, Congresul federației internaționale de rugbi a stabilit programul ediției 19114—1985 â campionatului european — „Cupa F.LR.A.". Selecționata României va susține principalul său meci, cel cu echipa Franței-! la 18 noiembrie, la 

tăți agricole din județele Olt. 'Teleorman și Giurgiu, au răspuns prin fapte și oamenii muncii din consiliile unice agroindustriale Ștefan cel Mare și Izbiceni, județul Olt, care au terminat în aceeași zi recoltatul orzului. Organizînd lucrările în flux, lucrătorii ogoarelor din unitățile acestor consilii unice agroindustriale fruntașe acționează în prezent la eliberarea terenurilor de producția secundară și însămînțarea imediată a culturilor duble. (Agerpres)

publicii Zimbabwe, președintele părții zimbabweene în comisie.Cele două delegații examinează stadiul realizării înțelegerilor și hotărirllor convenite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt româno-zim- babweene și âl primei sesiuni a Comisiei mixte din 1983 de la Harare, precum și măsurile care se impun în vederea lărgirii cooperării economice și a schimburilor comerciale reciproce. (Agerpres)
realizat la Muzeul Militar Central 
București

16>45 Program de muzică coreeană cu 
ansamblul „MansudS" — Muzică 
populară românească

In jurul orei 17,30 — Transmi
siune directă de la Palatul spor
turilor și culturii' din Capitală î 
Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-coreene 

30,00 Telejurnal (parțial color) 
20,15 Actualitatea în economie
20.30 Pentru noi e nouă țara 2 Selec- 

țiuni din concursul cîntecului po
litic pentru tineret

20,40 40 de ani de Istorie nouă. Reali
zări și perspective. Omul, valoare 
supremă în societatea noastră. 
Noua calitate a vieții

21,00 Telejurnal (parțial color)
21.30 Fotbal (color) : România — Por

tugalia — în cadrul Campionatu
lui european. în pauză : Mușlcă 
populară

33,20 închiderea programului

România ~ Portugaliacut cu scorul de 3—2 (1—2) formația Belgiei și s-a calificat in semifinalele competiției.Pe stadionul „GeoffrOy-Guichard" din Saint-Etienne, în cadrul grupei I a turneului final ei campionatului european de fotbal, selecționata Franței a obținut victoria in meciul cu echipa Iugoslaviei, pa care a întrecut-o cu 3—2 (0—1).
F.I.R.A." - ediția 1984-1985București. în continuare, rugbiștii români vor întîlni pe tind formațiile Spaniei (în deplasare, la 16 decembrie), Italiei (pe teren propriu, ia 14 aprilie 1985) și Tunisiei (pe teren propriu, la 5 mai). Data meciului U.R.S.S. — România Va fi stabilită ulterior.

Marți dimineața, la Palatul din Piața Victoriei din Capitală au avut loc convorbiri între tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și tovarășul Kang Săng San, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă' prietenească,, de înțelegere și stimă reciprocă, au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- miniștru al guvernului, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Iftode, ambasadorul României la Phenian, alte persoane oficiale.Din partea coreeană au luat parte tovarășii Li Giong Ok, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, Jăn Hiăng Muk, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kong Gin The, membru supleant al Biroului Politic , al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vice- premier al Consiliului Administrativ .al R.P.D. Coreene, Zo lang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, alte persoane oficiale.In spiritul înțelegerilor convenite între tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Vizita premierului Consiliului Administrativ al RID. Coreene 

la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România 
și la întreprinderea de cinescoapeTovarășul Kang Sang San, membru al Biroului Politii: al C.C. âl Partidului Muncii din Coreea, premierul Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene, împreună cu alte persoane oficiale Coreene care îl însoțesc pe secretarul general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Kim Ir Sen, în Vizita I oficială de prietenie în țara noastră, I au vizitat, marți după-amiază, Mu- I zeul de istorie âl Republicii Socialiste România.Oaspeții au fost însoțiți de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru Ial Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului; de alte persoane oficiale române.La sosirea în acest prestigios așe- zărnînt de cultură al țării au fost salutați de Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și de Gheorghe Coleșică, directorul muzeului.Vizita â început la expoziția „Dovezi ale dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații. de prietenie șl colaborare dintre poporul român și popoarele altor țări".De un deosebit Interes s-au bucurat numeroasele exponate ce prezintă vasta activitate desfășurată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și progres, pentru amplificarea continuă a relațiilor externe ale României socialiste, pentru spo-

vremea
Institutul ae meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 iunie ora 21 — 23 lunio 
ora 21. tn țară : Vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil averselor izolate de ploaie 

Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului. Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, în cadrul convorbirilor a fost examinat modul în care se transpun in practică hotă- rîrile adoptate cu prilejul dialogului la nivel înalt, precum și perspectivele dezvoltării raporturilor româno- coreene în sectoare de mare importanță pentru economiile celor două țări.A fost exprimată dorința comună de a folosi în mai mare măsură potențialul economic al celor două țări, pentru dezvoltarea pe mal departe a cooperării în producție, pentru lărgirea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri. In 'acest sens, au fost convenite modalități concrete pentru intensificarea raporturilor dintre cele două țări în domenii de interes comun, stabilindu-se direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea pe termen lung a conlucrări! economice, reciproc avantajoase, în folosul celor două țări și popoare prietene, al cauzei socialismului, colaborării și păcii în lume.
★Ministru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Andrei, s-a îniîlnit, în cursul zilei de marți, cu tovarășul Kim long Nam, ministrul afacerilor externe al R. P. D. Coreene.în cadrul convorbirii, au fost abordate, în lumina indicațiilor tovarășului Nieolae Ceaușescu și tovarășului Kim Ir Sen, probleme ale dezvoltării raporturilor de colaborare și prietenie dintre România și R. P. D. Coreeană, precum și unele aspecte ale situației internaționale. (Agerpres)

rirea necontenită a prestigiului ei în lume. Au fost Vizitate, de asemenea, sălile unde sînt expuse înaltele ordine și titluri conferite tovarășului Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și obiectele de artă oferite cu prilejul soliilor de pace și prietenie ale poporului român pe meridianele lumii, în continuare, gazdele au prezentat o serie de exponate care ilustrează momente semnificative ale istoriei poporului român.La încheierea vizitei, premierul Coreean a semnat în cartea de onoare a muzeului.
★în aceeași zi, țovarășul Kang Sang San. însoțit de tovarășul Constantin Dăscălescu. a vizitat întreprinderea de cinescoape din Capitală.La sosire, oaspeții au fost întlmpi- nați de Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, Nieolae Badea, prim-secretar ai Comitetului de partid al sectorului 2, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai unității vizitate.Gazdele au înfățișat date privind istoricul unității și profilul ei de fabricație, subliniind că, în cei 14 toi de activitate, întreprinderea bucu- reșteană și-a sporit și diversificat • continuii'"prbdticția. acuta aici' reali- gihdu-șd ‘ iiircă j600 000 -de Cinescoape alb-riegru; în continuare, au fost vizitate secțiile de fabricație, înCe- pînd de ia turnarea pieselor din sticlă, pînă la asamblarea componentelor și controlul, bucată cu bucată. al produselor.Premierul coreean a dat o înaltă apreciere nivelului tehnic șl calitativ al produselor și a urat colectivului de oameni ai muncii de aici no! și noi succese.

după-amiaza. Spre sKrșitu! Intervalu
lui tn regiunile din nord-vestul țării 
nebulozitatea se va accentua și pe 
alocuri vor cădea ploi sub formă de 
aversă, însoțite de descărcări elec
trice. VIntul va sufla slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor \ ti 
cuprinse între 8 și 13 grade, izolat mal 
coborîte tn prima noapte, Iar cele ma
xime vor oscila între 13 șl 28 de gra
de, .local mai ridicate în sudul tării.

obținute în întrecerea socialistă
a întrecerii socialiste, la 31 mai*)

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI

il

IN INTIM PIN ARE A ZILEI DE 23 AUGUST

REMARCABILE REALIZĂRI
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anuluiContinuăm să publicăm rezultatelede alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale. din unități agriCole, de transporturi, circulația mărfurilor, precum - și din domeniul prestărilor de servicii.Potrivit punctajului general, stabilit, pe baza realizării indicatorilor prevăzut! în criteriile de organizare pe primele locuri se situează :

strucții aeronautice Ghimbav, județul Brașov, cu 836,3 puncte.Locul III : Șantierul naval Brăila cu 704 puncte. Ldcul îî : Combinatul chimic Rm. Vîiceâ cu 589,4 puncte.Locul III : Combinatul chimic Făgăraș cu 456,9 puncte.

riale de construcții „Cesarom" — București cu 620,6 puncte.Locul III : Combinatul de lianți și .materiale refractare Turda cu 704,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locui I : întreprinderea electro- 
Centrale Galați cu 540,2 puncte.Principalii indicatori de plan au . fost depășiți cu : 12,7 la Sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor șl la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național î unitatea S-a încadrat în prevederile ds plan privind productivitatea muncii ; consumul de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice șl termice a fost mai mic declt cel normat cu 0.5 la sută, iar cel pentru consumul tehnologic CU 0,2 la Sută.Locul II : întreprinderea electro- Centrale Timișoara cu 534,7Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Iași CU 355,3 puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

propriu
rtinets.

ducția-marfă vîndută ș! încasată. 12,2 la sută la producția netă și la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia volumul de fluide injectate în zăcămint pentru creșterea factorului final de recuperare ; cheltuielile totale Ia 1 000 lei producție-marfă au fost hlai mici decît cele planificate cu 3,4 la sută, iar cele materiale cU 4,9 la Sută.Locul II : Schela de producție gaze naturale Tg. Mure® cu 601,4 puncte.Locul III : Schelă da producție petrolieră ȚiclOni, județul Gorj, cu 527,9 puiicto.
ÎN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
DE RIDICAT, MATERIAL 

RULANT, CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
$1 UTILAJE ELECTRICE, 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea „Electro- 

timiș" — Timișoara cu 735,2 puncte.Principalii indicatori de olan âu fost depășiți cu : 2,4 la sută la producția fizică, 1,4 la sută Ia pro- ducția-marfâ vîndută și încasată, 1 Ia sută la productivitatea muncii, 14,1 la Sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export : consumurile de materii prime si materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1,7 la sută, iar cele de energie electrică si combustibili cu 4,5 la sută.Locul II : întreprinderea de toare electrice Pitești cu puncte.Locul III : întreprinderea de șlni electrice București cu 607,2 puncte.

IN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

mo-682
ma

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu 
693,3 puncte.Principalii Indicatori de plan âu fost depășiți cu : 2,4 la sută producția fizică. 7 la sută la pro-

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costiirile de producție și bene
ficiile sînt calculafi pe patru 

, luni.

la

Locul I : întreprinderea „Tur- 
bomecanica" — București tu 1 100>9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cU : 11,3 la Stită la producția fizică. 21,6 Ia sută la producția netă, 10,8 la Sută lă productivitatea muncii ; depășiri de plan au mal fost obținute la ex- obrt, producția țnarfă-vîndută și încasată, beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 21,4 lâ sută., iar cele de energie electrică și Combustibili 3,5 la șută.Locul îî : întreprinderea de ebri-cu

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SURRAMURa 

CHIMIE ANORGANICA 
Șî ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudeșii — București cu 818,1 
puncte.Principalii indicatori de olan ău fost depășiți cu ! 9,2 la 6Ută la producția fizică, 3,1 Ia sută la expoft; depășiri de olan au mâi fost obținute la producția netă, prOductla- marfă vîhdută șl încasată, productivitatea muncii si la beneficii ; cheltuielile totală lâ 1 000 Iei pro- ducțle-marfă all fost mâi mici decît cele planificate cu 12.7 la sută, iar cele materiale cu 0.1 la sută.

Locul I : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București cu 
493,7 puncte.Principalii Indicatori de Olan au fost depășiți Cu : 6,7 la sută la producția fizică, 6,4 la sută la producția netă, 9,2 Ia sută la produc- ția-marfă vîhdută și încasată. 6,7 Ia sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime si materiale au fost mal mici decît cele normate cu 5,9 la sută, iar cele de-energie electrică și combustibili cu 3,3 la sută.Locul II : întreprinderea de alumină Oradea cu 432,4 puncte.Locul III : întreprinderea de aluminiu Slatina cu 354,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

LoCul I s Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni cu I 020,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășit! cu ; 17,7 la sută la producția fizică, 12,4 la sută la producția netă, 22,9 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 8,8 la sută la productivitatea muncii, 9 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 6,3 lâ Sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 0,5 la sută.Locul îî : întreprinderea mate-

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 892,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 19,6 la sută la producția fizică, 2,7 la sută la producția netă, 3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de olan au mai fost obținute la export, pro- ducția-marfă vîndută și încasată și Ia beneficii ; consumurile de materii prime si materiale au fost mai . mici decit Cele normate cu 2,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 12,8 la sută.Locul II : întreprinderea de mănuși și ciorapi Agnita, județul Sibiu, cu 535,4 puncte.LoCul III : întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" — Suceava Cu 492,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Iile Ia I 008 lei producție-marfă au fost măi mici decît cele planificate.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de POrO Ialomița cu 322 puncte.Locul III : întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Bonțida. județul Cluj, cu 284 puncte.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR RUTIERE

latie. 4,3 la sută la beneficii. 11,4 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri importante de plan au fost obținute la export.Lo-cul II : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții. desfacere a mărfurilor și ds credit Vilcea eu 762,2 puncte.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții. desfacere a mărfurilor și de credit Iași cu 707 puncte.
Locul I : întreprinderea de trans

port și utilaje construcții Rovjnari 
cil 895,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 25,1 la sută la producția netă. 26,4 Ia sută la volumul mărfurilor transportate. 12,3 la sută la productivitatea muncii,11.5 la sută la venituri brute din activitatea de transport ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia beneficii ; consumul de carburanți a fost mai mic decît cel hormat15.6 la sută.Locul IX : întreprinderea transporturi auto Caras-Severin 530,4 puncte.Locul III : întreprinderea transporturi auto Gorj cu puncte.

cude cu
de

269,4

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locui I : întreprinderea de hote

luri și restaurante Mangalia cu 
632,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 14,3 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul. 16,8 la sută la încasări medii pe un lucrător. 27,3 la sută la prestări servicii pentru populație, 12,7 Ia sută la numărul de turiști-ziie : depășiri de plan au mai fost obținute Ia beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de hoteluri și restaurante Eforie-Nord cU 374,2 puncte.Locul III : Oficiul național de turism „Carpați“-BrașoV cu 292,1 puncte.Locul I ! întreprinderea de In

dustrializare a laptelui Ialomița 
1 007,5 puncte.Principalii, indicatori de Plan__fost depășiți cu : 5,7 la sută la producția netă, 14,5 la sută Ia pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 6,3 la sută la livrări la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute al export, producția fizică și Ia beneficii ; consumurile de energie electrică si combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 8,1 la sută.Locul II : întreprindetea de dustrialiZafe 6 laptelui Galați Sil,2 puncte.Locul III : întreprinderea de dustrializarea a laptelui Brăila 375,9 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR

cu

au

în- cUin- cU

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Bistrița 
434,3 puncte.Principalii Indicator! de pito__fost depășiți cu : 4,7 la sută la volumul activității de poștă și telecomunicații. 5 la sută la volumul de activitate pe o persoană ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; unitatea s-a încadrat fa prevederile de plan privind prestațiile în Unități fizice și prestările de servicii pentru populație.Locul II : Direcția județeană de cuLocul II : Direcția județeană Postă și telecomunicații Suceava S89.5 puncte.Locul MI ! Direcția județeană postă si telecomunicații Galați 368,2 puncte.

de 
cu

au

de 
cu

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII

I : întreprinderea de con- 
reparațil, administrare 
Foișdr-București cu

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea Cărnii 
de porc Timiș cu 463 puncte.Principalii • indicatori de plan au fost denășiti cu : 27.5 la sută Ia producția de carne. 29,8 la sută 16 efectivele de porcine la sfîrSitul perio’dei : depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuie-

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 

A MĂRFURILOR

Locul 
strucții, 
călivă 
puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 19 la sută la . casări din activitatea de producție și prestări de servicii. 25 la sută la producția de construcții-montaj. 17 la sută la volumul lucrărilor de tntretinere. reparați! curente și prestări în construcții, 19 la sută la prestări servicii pentru popu- « lăție, 22 la sută Ia productivitatea muncii ; depășiri de plan au mal fost obținute Ia beneficii ; consumurile de materii prime, materiale. energie electrică șl combustibili au fost mate.

lo-
925

auîn-

mai mici decit cele nor-

Locul I s Uniunea Județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor și de 
Credit Neamț eu 836,1 puncte.Principalii indicatori de pian au ■ fost depășiți cu : 2.2 la sută la producția industriei mici. 0,4 la sută la prestații de servicii pentru popu-

Loculstrucții, ..._______ ____ _____ ______câtivă Brașov cu 851,1 puncte.LoCul III : întreprinderea de construcții, reparații, administrare locativă Vitan-București cu 802,7 puncte.
îî :■ întreprinderea de con- reparații. administrare lo-

(Agerpres)

i



Concepția Bomâniei. a președintelui 
Nicoiae Ceausescu privini! colaborarea 

balcanică
— prezentată la Reuniunea de experți de la BelgradBELGRAD 19 (Agerpres). — La Belgrad. au Început marți lucrările reuniunii balcanice la nivel de expert! privind cooperarea industrială multilaterală intre țările din acea'stă regiune. Obiectivul reuniunii este de a identifica, prin eforturi comune, domeniile și prioritățile cooperării industriale balcanice și de a conveni forme și modalități care să asigure continuarea si adincirea acesteia intr-un domeniu atât de important și de actual al economiilor statelor din regiune.în prima ședință plenară a fost prezentată concepția României, a 

președintelui Nicoiae Ceaușescu, 
privind colaborarea balcanică multi
laterală in diverse domenii și trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii și cooperării, a Înțelegerii și 
bunei vecinătăți, lipsită de arme nu
cleare, de trupe și baze militare 
străine. Șeful delegației române, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, a evidențiat convingerea tării noastre că stabilirea unui climat de încredere și cooperare in Balcani poate fi concepută numai printr-o cooperare activă Intre toate statele din regiune, pe baza respectării principiilor.independentei si suveranității naționale,

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR:

jSa triumfe rațiunea, să prevaleze\ 
! interesele păcii! *

S.U.A.: Campanie pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleare în Europa

%

I
I

R.F.G.: 4150 000 voturi împotriva eurorachetelor
BONN — Mișcarea pentru pace din R.F. Germania a făcut cunoscut că 

la referendumul neoficial pe care l-a organizat în paralel cu alegerile 
pentru Parlamentul (vest-)european, desfășurate duminică, și-au exprimat 
opinia aproximativ 5 000 000 de vest-germani. După cum a anunțat 
Comitetul de coordonare al mișcării, 87 la sută dintre participanți - 
4,15 milioane - s-au pronunțat împotriva instalării de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune ale N.A.T.O. pe teritoriul R.F. Germania.

Comitetul a apreciat rezultatul referendumului drept un mare succes 
și a adresat un apel urgent guvernului federal al R.F.G. de a nu continua 
staționarea rachetelor și de a manifesta o inițiativă proprie pentru 

ț oprirea cursei înarmărilor.

I 
I 
(k WASHINGTON. — In orașul
7 Wilmington, din statul 'american 
\ Massachusetts, au continuat de- 
I monstrațiile împotriva amplasării 
J de rachete nucleare in Europa 
( occidentală,

î

________ , informează agenția 
Associated Press. Cttevă 'șute de 
demonstranți; reirreziiitidd '73 ' de 
organizații de luptă pentru pace, 
din diferite localități ale S.U.A.,

ITALIA: „Dezarmarea 
a întregiiROMA. — Cunoscutul scriitor italian Alberto Moravia a declarat că omenirea trebuie salvată de pericolul distrugerii ei totale. De- • zarmarea constituie o problemă a \ Întregii lumi, care nu poate fi re- ț zolvată numai de un grup restrins 

neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, reglementării pe cale pașnică a diferendelor.Vorbitorul a arătat că România este favorabilă promovării oricărei forme de cooperare, acceptabile tuturor statelor din regiune, ca și adoptării unor măsuri menite să promoveze cooperarea industrială multilaterală balcanică. în acest scop. 
România apreciază că ar fi utilă cre
area unui birou de legătură. însărci
nat cu promovarea cooperării indus
triale in Balcani și convenirea altor 
modalități, care să asigure dinamica 
și continuitatea acesteia, pe multi
ple planuri.Reuniunea de experți de la Belgrad se înscrie. în seria' intilnirilor organizate în ultimii ani la Atena, Ankara, Sofia și București avind ca temă cooperarea balcanică în diverse domenii. Lărgirea și diversificarea sferei de cooperare capătă, în condițiile actuale, o semnificație deosebită pentru procesul complex de industrializare pe care îl cunosc țările balcanice, pentru dezvoltarea schimburilor economice reciproc avantajoase dintre statele regiunii.Lucrările reuniunii continuă.

V

I

*

luptă pentru pace din S.U.A.

constituie o problemă 
omeniri"de state. Ales deputat în mentul vest-european pe Partidului Comunist Italian, via a declarat că iși va

au participat la un marș pină la o 
întreprindere lingă acest oraș, spe
cializată in producerea de piese, f 
destinate rachetelor „Cruise" și ' 
,.Pershlng-2“. Poliția a intervenit l 
operînd 25 de arestări. ?

Acțiunea a fost inițiată de „Cam- ț 
pania pentru oprirea eiirorachete- i 
lor", care grupează organizații de 5

$Paria- lista iMora- ?' ._ _________ __ ... . _ folosi rmandatul pentru a milita în fa- j voarea dezarmării nucleare.

în sprijinul popularizării obiectivelor 
Anului Internațional al Tineretului 

Contribuție a Comitetului Național Român
pentru

VIENA 19 (Agerpres). — LaCen-- 
trul O.N.U. pentru dezvoltare so
cială și probleme .umanitare de la 
Viena a avut loc ceremonia remi
terii unei contribuții voluntare din 
partea Comitetului Național Român 
pentru Anul Internațional al Tine
retului la Fondul O.N.V., consacrat 
Anului Internațional al Tineretului 
(A.I.T.) — important eveniment
mondial, avind la origine o iniția
tivă a' țării noastre —, care va fi 
marcat- în 1985 sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace". Această, 
contribuție constă în realizarea a 
30 000 de afișe dedicate 'Anului In
ternațional al Tineretului in limbile 
engleză, franceză, arabă, chineză, 
rusă și spaniolă, care urmează a fi

Conferința de la Stockholm
Dezbaterile pun în evidență necesitatea eliminării definitive 

a forței din relațiile dintre stateSTOCKHOLM 19 (Agerpres). — Corespondentă de la Radu Bogdan : în capitala Suediei continuă lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa. Un loc de seamă printre problemele examinate îl ocupă tema întăririi angajamentului statelor privind nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța in relațiile dintre ele. Această preocupare legitimă, vizînd eliminarea definitivă a forței din viata internațională. este în deplină concordantă cu cerințele menținerii păcii și securității in lume, precum și cu mandatul Conferinței de la Stockholm.în lucrările conferinței cîștigă teren punctul de vedere promovat activ de către țara noastră, potrivit căruia o importantă deosebită pentru consolidarea creșterii încrederii între state ar avea convenirea și înfăptuirea unor măsuri de limitare și reducere a activităților militare pe continentul european, de pregătire, a terenului pentru trecerea la dezar
Consecințele negative ale poverii datoriilor 

și dobinzilor înalte
— în dezbaterea reuniunii latino-americane de la Cartagena

Agenția France Presse evidențiază 
principalele aspecte care vor fi dis
cutate ‘la reuniunea de la Cartagena 
(Columbia) a 11 țări' latino-america
ne. In relatare se menționează :

Reprezentanții a 11 țări latino- 
americane cele mai îndatorate s-au 
întrunit la Cartagena (Columbia), 
pentru a examina'-posibilitățile'depă
șirii situației critice cu care se con
fruntă, ca urmare a datoriei lor 
globale de aproape 300 miliarde de 
dolari.

Participă Mexic, Columbia, Brazi
lia și Argentina, cele patru țări căro
ra le aparține inițiativa convocării 
reuniunii, precum și Ecuador, Vene
zuela, Peru, Bolivia, Chile, Uruguay 
și Republica Dominicană. Primele 
șapte dintre aceste țări au cerut — 
intr-un mesaj adresat intilnirii eco
nomice la nivel înalt a principalelor 
țări industrializate occidentale, care

A.I.T.
difuzate de O.N.U. în întreaga lume 
prin intermediul centrelor de infor
mare ale Națiunilor Unite și al 
celor peste 110 comitete naționale 
de coordonare, pentru pregătirea și 
marcarea A.I.T., din state membre 
ale O.N.U.

Cu prilejul primirii contribuției 
voluntare, reprezentanții Centrului 
O.N.U. de la Vienă pentru dezvol
tare socială și probleme umanitare 
au adresat calde mulțumiri Comi
tetului Național ■ Român pentru 
A.I.T., apreciind că afișele realiza
te in țara noastră vor contribui la 
maț buna cunoaștere și populariza
re, pe plan mondial, a Anului In
ternațional al Tineretului, a obiec
tivelor sale generoase.

mare. Așa cum este știut, documentul de lucru prezentat conferinței, de către România conține propuneri concrete in această privință. în dezbateri. tot mai multe delegații apreciază că reuniunea de la Stockholm poate aduce o valoroasă contribuție la excluderea forței din relațiile dintre state, prin dezvoltarea în continuare a acestui principiu' consacrat prin Carta O.N.U. și Actul final de la Helsinki. Documentul țării noastră formulează o propunere concretă în această privință, și anume încheierea. intre cele 35 de state participante, a unui tratat general-eu- ropean de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu folosirea ei. în viziunea României, un asemenea tratat. conceput ca un corolar al tuturor activităților desfășurate de conferință. trebuie să conțină prevederi și măsuri concrete menite să confere efect practic obligației asumate solemn de fiecare stat de a nu recurge sub nici un motiv sau pretext la forță in raporturile sale cu celelalte state.

s-a ținut, recent, la Londra — să 
acorde o atenție cu totul deosebită 
problemei finanțării datoriilor lor 
externe. Prin lipsa lor de angajare 
concretă, concluziile intilnirii Iti nivel 
înalt de la Londra du provocat o 
anumită decepție in rîndul țărilor 
America Latine.
' 'Lucrările reuniunii de la Cartagena 
sg desfășoară, în primele două zile, 
la nivelul adjuncților miniștrilor de 
externe și finanțe, ședința plenară 
tlrmind să aibă loc la 21 iunie.

„Situația in America Latină este 
extrem de gravă și tot atit de grave 
ar putea fi consecințele acumulării 
de datorii asupra stabilității sociale 
și politice a acestor țări", a declarat 
un funcționar superior din Ministe
rul columbian al Relațiilor Externe, 
adăugind că „situația prezintă un 
aspect financiar și unul comercial 
bine delimitate, dar strins legate in
tre ele".

ORIENTUL MIJLOCIU

® Conv.orbiri libanezo-sirieneBEIRUT 19 (Agerpres). — După convorbirile purtate luni în localitatea Bikfaya, de lingă Beirut, intre oficialități libaneze,' în frunte cu președintele Amin. Gemayel, și vicepreședintele Siriei, Abdei Halim Khad- dam. care a efectuat o scurtă vizită în Liban, primul ministru Rashid Karame a precizat că guvernul de uniune națională urmează să se întrunească, miercuri, pentru a examina și a aproba un plan care vizează securitatea capitalei țării. Rashid Karame a calificat convorbirile libanezo-siriene drept încununate de succes și rodnice.
® După turneul în regiune 

al secretarului general 
al O.N.U.WASHINGTON 19 (Agerpres).. — într-o declarație făcută presei, la Washington, secretarul general al O.N.U., Perez de Cuellar, a subliniat necesitatea de a se spori acțiunile și eforturile pentru găsirea unei soluții finale la problemele Orientului Mijlociu. Trebuie să evităm un impas, a declarat el, adăugind: „Cred că trebuie inceput cit mai curind posibil un proces de negocieri care să conducă la o soluție cuprinzătoare a problemei. Nu trebuie să permitem să treacă timpul fără să întreprindem o inițiativă constructivă" — relatează agenția United Press International. Secretarul general al O.N..U. a evocat problema convocării unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu.Secretarul general al O.N.U. a conferit, la Washington, cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, în legătură cu recentul său turneu în Orientul Mijlociu.

ILE DE PRESA 
e scurt

Carrington, secretarul general alPRIMIRE LA ADDIS ABEBA., Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și președinteI al Comisiei pentru Organizarea Partidului Oamenilor Muncii dinI Etiopia, Mengistu Haile Mariam, l-a primit pe Hă Dam, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ali Partidului Muncii din Coreea, care se află într-o vizită la Addis Abeba,1 in calitate de trimis special al pre- . ședintelui R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen. $eful statului etiopian, rela-I tează agenția A.C.T.C., a reafirmat sprijinul țării sale față de propunerile R.P.D. Coreene cu privire la j reunificarea pe cale pașnică a tării.t VIZITĂ LA VIENA. CancelarulAustriei, Fred Sinowatz, l-a primit I la Viena pe ministrul bulgar al I afacerilor externe, Petăr Mladenov,cu care a abordat stadiul și perspectivele relațiilor dintre cele două țări, precum și unele aspecte
I .ale situației internaționale actuale. Agenția B.T.A. relevă că a fost subliniată necesitatea activizării dialogului Est-Vest, relansării procesului destinderii, înlăturării peri-I colului determinat de escaladarea cursei înarmărilor, în special aI înarmărilor nucleare.
’ O AMPLĂ MANIFESTAȚIE i POPULARA a avut loc, la Montevideo, în sprijinul, revenirii tării la un regim civil și re- , luării cursului democratic al vie

Biroul Politic al C.C. al P.C.II.S. a examinat rezultatele 
Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre 

ale G.A.E.R.MOSCOVA 19 (Agerpres). — După cum t - ■'smite agenția T.A.S.S., Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a examinat rezultatele Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. și â apreciat că aceasta a dezbătut aprofundat și pe multiple planuri problemele fundamentale ale dezvoltării economice și ale colaborării țărilor socialiste, ale etapei actuale a evoluției mondiale.
Pentru independența Namibiei și abolirea 
politicii de discriminare rasială în R.S.A.

Conferință regională nord-americană de acțiune împotriva 
apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Sub egida Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, la sediul din New York al Națiunilor Unite se desfășoară lucrările unei conferințe regionale nord-americane de acțiune împotriva apartheidului.în mesajul de salut adresat participant ilor, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat că sistemul de apartheid neagă în întregime scopurile și principiile Națiunilor Unite și este considerat drept crimă împotriva umanității. „Pacea în sudul Africii reclamă eliminarea oricăror acte de destabilizare. reclamă independența Namibiei și abolirea apartheidului in A- frica de Sud" — se arată in mesaj.

ții politice interne. Manifestanta au cerut, totodată, punerea în libertate a liderului Partidului Național (Blanco), Wilson Ferreira Aldunate. candidat al acestei formațiuni politice la funcția supremă în stat în perspectiva alegerilor generale de la 25 noiembrie, arestat duminică la revenirea sa in Uruguay, după un exil Îndelungat.
PREȘEDINTELE REPUBLICII 

SEYCHELLES, Albert France Rene, a fost reales în funcția supremă in stat pentru un nou mandat de cinci ani — s-a anunțat, oficial, la Victoria. El a întrunit 92,6 la sută din voturile exprimate de alegători în scrutinul de luni.
PROBLEMA CIPRIOTĂ. Primul ministru al Marii Britanii. Margaret Thatcher, a exprimat sprijinul guvernului țării sale față de unitatea și integritatea teritorială ale Ciprului, precum și față de eforturile și inițiativele secretarului general al O.N.U. pentru solutionarea problemei cipriote. Reafirmarea acestei poziții a fost prilejuită de întrevederea pe care premierul britanic a avut-o la Londra cu președintele Ciprului, Spyros Ky- prianou. Aflat într-o vizită oficială în capitala britanică, președintele cipriot a conferit, de asemenea, cu liderul Partidului laburist (de opoziție), Neil Kinnock, cu alți lideri politici, precum și cu lordul

întreaga activitate a consfătuirii —• 
a constatat Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. — s-a desfășurat intr-un spirit de lucru, constructiv, intr-o. atmosferă de schimburi sincere . de • opinii, înțelegere reciprocă deplină,, prietenie și unitate. S-a apreciat că. rezultatele consfătuirii marchează o etapă nouă in dezvoltarea relațiilor dintre partidele frățești și țările membre ale C.A.E.R.

în discursul de deschidere, Joseph Garba (Nigeria), președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, a denunțat colaborarea unor firme sau țări cu regimul rasist sud-african, reamintind câ toate statele și guvernele lumii au datoria de a acționa pentru abolirea politicii de discriminare rasială a guvernului de la Pretoria, și nu de a căuta pretexte pentru prelungirea ei.în cadrul conferinței au luat, de asemenea, cuvîntul Shridath Ram- phal, secretar general aT Common- wealth-ului. Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), senatorul american Edward Kennedy, și reve- rendul Jesse Jackson, candidat la învestitura Partidului democrat pentru alegerile prezidențiale din S.U.A,

I

N.A.T.O. 1
„ZI DE SOLIDARITATE". Uniu- Inea sindicatelor vest-germane. . (D.G.B.) a lansat un apel de a se Iorganiza, la 26 iunie, demonstrații |și mitinguri în sprijinul muncitorilor metalurgiști greviști și pentru ilichidarea șomajului de masă. Demonstrațiile urmează să se desfă- 8șoare în 17 mari orașe vest-ger- mane — menționează agenția D.P.A. Este probabil ca. in ace- jeași zi, să aibă loc și în alte țări vest-europene manifestări similare. I
REMANIERE GUVERNAMEN- “

TALĂ. în cadrul unei remanieri <guvernamentale, președintele Mo- zambicului. Samora Machel. a nu- Jmit trei, noi miniștri în cabinetul mozambican, în' locul celor demiși ia sfîrșitul săptămînii trecute. Noii numiți sînt. Sergio Vieira, ministrul securității, Oscar Monteiro, (ministrul de interne, și Osman jMagid Osman, ministrul resurselor >minerale — anunță un comunicat oficial publicat la Maputo si citat de agenția Associated Press. •
GUVERNUL REPUBLICII SRI t

LANKA a hotărât prelungirea, cu |încă o lună de zile, a stării de urgență, în vigoare în întreaga tară din luna mai 1983 — informează | agențiile France Presse și Reuter.

fZ Orizonturi noi relațiilor de solidaritate și colaborare
prieteneasca cu țările in curs de dezvoltare

Ca țară socialistă in curs de dezvoltare, extindem continuu re
lațiile cu statele în curs de dezvoltare, acționăm pentru întărirea soli
darității și colaborării lor în vederea unor acțiuni ferme pentru 
soluționarea problemelor subdezvoltării și noii ordini economice in
ternaționale.

N1COLAE CEAUȘESCU

Perioada inaugurată odată eu istoricul act de la 23 August 1944 și, 
cu deosebire, după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicoiae Ceaușescu, constituie o epocă de puternică afirmare a politicii externe a României, o politică . de pace și colaborare între națiuni . libere și suverane, pentru o lume' mai dreaptă și mai bună. Ac- tionînd cu consecventă pentru dezvoltarea amplă a relațiilor cu toate țările socialiste — obiectiv central al întregii activități internaționale a partidului și statului nostru, așa cum s-a impus pregnant și prin .asemenea evenimente de importantă majoră ca,. 
in timpul din urmă, vizitele tovarășului Nicoiae Ceaușescu in U.R.S.S., tn Polonia, participarea la consfătuirea economică la nivel înalt a 
C.A.E.R., ca și vizita in țara noastră a tovarășului Kim Ir Sen — România a acordat și acordă, totodată, o atenție deosebită raporturilor 
de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală cu țările in curs de dezvoltare.' Raporturile României cu aceste țări pornesc de la considerentul că ele reprezintă un factor important al economiei și politicii mondiale, că ele au și vor avea un rol tot mai mare in întreaga viată Internațională.Această orientare programatică a politicii externe a partidului și statului nostru iși are fundamentul in situația României, care, fiind tară socialistă, este, în același timp, și tară iri curs de dezvoltare, și ca a- tare in aspirațiile comune spre progres economic și social. în preocu-

parea reciproc împărtășită de a parcurge intr-un timp cit mai scurt distanta fată de țările dezvoltate din punct de vedere industrial, in voința de a imprima un spirit nou pe arena internațională. în care vechii politici imperialiste, colonialiste să-i ia locul un curs nou, spre o conlucrare largă, egală în drepturi între toate statele. în condițiile respectării neabătute a dreptului inalienabil al fiecărui popor la dezvoltare de sine stătătoare. Suferind el însuși în trecut consecințele asupririi străine și ducînd o luptă necurmată pentru a-și păstra ființa națională și a se dezvolta liber și suveran, poporul român și-a manifestat in permanență simpatia și solidaritatea față de mișcările de eliberare națională, acordind un sprijin multilateral —; politic, diplomatic și material — popoarelor ce s-au ridicat la luptă pentru cucerirea independenței ; după ce acest ideal a fost înfăptuit, sprijinul s-a transformat într-o largă și fructuoasă colaborară cu noile state independente.
O concepție profund știin

țifică, revoluționară privind 
rolul și ponderea țărilor în 
curs de dezvoltare în lumea 
contemporană, Constit'J!e un merit larg recunoscut al președintelui Nicoiae Ceaușescu de a fi elaborat o concepție profund științifică, originală și creatoare cu privire la rolul progresist al țărilor in 
curs de dezvoltare, la însemnata lor

pondere în evoluțiile politice, economice și sociale contemporane, arătind, încă în urmă cu aproape două decenii, că aceste țări reprezintă o importantă forță, interesată în cel mai înalt grad in realizarea păcii și securității internaționale, a condițiilor menite, să asigure lichidarea rămînerilor in urmă și accelerarea procesului dezvoltării pe plan economic și social. Constituind majoritatea statelor lumii, . în care trăiește două treimi din populația planetei și dispunînd de un imens potential de resurse naturale, aceste țări pot și trebuie să joace un r.ol tot mai mare in cadrul desfășurărilor politice și economice internaționale. Acest rol pozitiv pornește de la năzuințele ce caracterizează. în general, aceste țări, care se pronunță pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, respingerea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, trecerea la măsuri de înfăptuire a dezarmării și salvgardarea păcii, instaurarea unei noi ordini economice mondiale. Se poate aprecia că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. a marcat efectiv un punct de cotitură în relațiile țării noastre cu aceste state, deschizînd o amplă perspectivă legăturilor bilaterale pe multiple planuri — politic, economic, cultural, te’nnico-științific, ca și în alte domenii de activitate.
Relații ample, reciproc a- 

vantajoase, Urmare firească a acestor orientări de principiu, contactele la cel mai înalt nivel cu ță-

rile în curs de dezvoltare au cunoscut o puternică intensificare, ceea ce a avut o importanță maximă pentru extinderea raporturilor bilaterale reciproc avantajoase, pentru consolidarea conlucrării cu aceste state in dezbaterea și solutionarea problemelor ce. confruntă umanitatea, situație reflectată, între altele, și de faptul că în prezent țara noastră între
ține relații 
aproape 100 
voltare.

Vizitele 
anilor de 
Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, in țări din Africa, 
America Latină și Asia, ca și mul
tiplele intilniri pe pămint românesc 
cu șefi de state din zeci și zeci de 
țări în curs ele dezvoltare, precum 
și cu numeroși șefi de guvern, 
conducători de partide politice, 
președinți de parlamente, alte per
sonalități politice din aceste țări, convorbirile avute și înțelegerile convenite constituind momente de referință istorică, de profundă semnificație politică, au așezat o te
melie trainică, solidă, raporturilor 
cu aceste state. Totodată, s-a creat un cadru politico-juridic cuprinzător pentru dezvoltarea conlucrării .politice, economice, tehnico-știin- țifice și culturale.Ca urmare raporturile cu aceste țări au crescut pe toate planurile, Îndeosebi cele economice.Se poate spune că relațiile eco
nomice ale României cu țările în 
curs de dezvoltare constituie com
ponenta cea mai dinamică a colabo
rării cu aceste state. Schimburile economice și comerciale au crescut într-un ritm accelerat, superior ritmului de creștere a ansamblului . raporturilor economice externe ale României, fiind puternic impulsionate îndeosebi de înțelegerile la nivel înalt. Cifrele sînt grăitoare prin ele însele : astfel, dacă în 1964, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul exterior al României era de numai 4,9 la sută, iar în 1970 de 7 la sută, ea a crăscut puternic în cursul ultimilor ani, fiind astăzi cu mult peste ponderea

acest grup de state o dețin

politico-diplomatice cu 
de țări în curs de dez-

întreprinse în 
tovarășul 

împreună cu

decursul 
Nicoiae 

tovarășa

pe care în comerțul mondial.Se cuvine, de asemenea, subliniat faptul că România a promovat consecvent in cadrul schimburilor sale cu aceste state forme moderne 
de .colaborare economică — de pildă, cooperarea in producție în domeniile industriei. agriculturii, construcțiilor și transportului, mine- • ritului, ca și în alte sectoare de interes comun. în aceeași' direcție se înscrie sprijinul larg pe care 
țara noastră l-a dat și îl dă acestor 
state în ce privește formarea de 
cadre naționale. în România învață în prezent circa 20 000 de tineri din țările în curs de dezvoltare, în timp ce mii și mii de specialiști români lucrează în țările respective, contribuind direct la rîndul lor, la locurile de muncă, la formarea de cadre naționale.

Vastă conlucrare pe are
na internațională. Edificatoare pentru ilustrarea opțiunii politice a României de amplă colaborare cu aceste state, schimburile economice cunosc o evoluție ascendentă, ca și relațiile politice, care includ conlucrarea țării noastre cu aceste țări atit pe plan bilateral, cit și în cadrul internațional. Vizînd, ca obiectiv fundamental, făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, de natură să asigure înlocuirea vechilor relații, proprii imperialismului și colonialismului, care au făcut posibilă spolierea bogățiilor țărilor lumii a treia, prin relații noi, bazate pe independență, neamestec, egalitate riguroasă în drepturi și avantaj reciproc, care să asigure fiecărui popor posibilitatea de a fi deplin stăpîn pe resursele naționale și a le folosi în propășirii sale, această are multiple obiective România se pronunță și pentru eliminarea unor

interesul colaborare concrete, acționează asemenea grave anomalii ce frînează procesul dezvoltării, cum ar fi politica do- bînzilor înalte, povara tot mai apăsătoare a datoriilor externe, accentuarea protecționismului, a barie-

relor și restricțiilor economice de tot felul, „furtul creierelor" ș.a. Totodată, tara noastră acționează pentru crearea condițiilor de accelerare a progresului economic și social, desfășurarea unor schimburi economice echitabile, libere de orice obstacole și discriminări, adoptarea măsurilor necesare în acest scop, de la stabilirea unui raport corespunzător intre prețul materiilor prime și cel al produselor industriale și pină la facilitarea accesului larg al țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii mondiale.România subliniază că pentru depășirea acestor stări de lucruri este hotăritor efortul propriu, impu- nîndu-se, totodată, și un sprijin internațional concret și eficient, orientat ferm spre dezvoltarea potențialului productiv al acestor țări. în acest sens, România a luat poziție hotărită împotriva încercărilor unor state industrializate de a ieși din criză pe seama acestor țări, arătind că nu poate fi vorba de o reală depășire a crizei pe plan mondial, fără relansarea economică a țărilor în curs de dezvoltare.Sînt obiective care, alături de dezideratul vital al apărării păcii, conturează vasta arie a conlucrării dintre România și țările în curs de dezvoltare in cîmpul vieții internaționale, statutul de membră în „Grupul celor 77“ reprezentînd o semnificativă recunoaștere a activității multilaterale desfășurate de țara noastră in aceste direcții. Prin inițiativele sale, prin ideile aduse In dezbatere, prin propunerile de amplă rezonantă avind ca scop înlăturarea subdezvoltării și crearea noii ordini economice internaționale, România, președintele Nicoiae Ceaușescu și-au cîștigat o unanimă prețuire și considerație în rîndul țărilor în curs de dezvoltare, ca și a mișcării de nealiniere, din care fac parte majoritatea acestor țări.
Pentru o conferință la ni

vel înalt a țârilor în curs de 
dezvoltare. Pornind ds 13 reali’

tățile vieții politice și economice mondiale, România socialistă, președintele Nicoiae Ceaușescu au subliniat și subliniază necesitatea uni
tății de acțiune a țărilor in curs de 
dezvoltare, care să-și găsească expresia în elaborarea unei strategii 
comune, atit în ce privește conlucrarea mai strînsă între ele in direcția dezvoltării economico-socia- le, cit și în coordonarea pozițiilor lor privind dezvoltarea și soluționarea diferitelor probleme ale vieții internaționale, evitîndu-se astfel dispersarea acțiunilor și a obiectivelor pe care și le propun spre negociere cu statele industrializate. O asemenea strategie apare cu atit mai necesară cu cit principalele state industrializate acționează in general concertat pentru a-și asigura promovarea propriilor interese și privilegii.Acestea sînt rațiunile profunde în baza cărora președintele Nicoiae Ceaușescu a propus convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor in 
curs de dezvoltare, în strînsă colaborare cu mișcarea statelor nealiniate, conferință ce ar putea stabili premisele unor strategii comune ale acestui grup de state, a unității lor de acțiune, creînd, in același timp, condițiile angajării unui autentic dialog economic internațional. Propunerea, așa cum reiese din ultimele luări de poziție a diferiților factori de răspundere din țările in curs de dezvoltare 'este privită . cu foarte mult interes, recunoscin- du-i-se valoarea și necesitatea.Dezvoltind de prietenie, și colaborare cu țările în România — așa cum subliniază permanent tovarășul Nicoiae Ceaușescu — este ferm hotărită să nu-și precupețească în această că aceasta tereselor popoarelor păcii și înțelegerii

larg legăturile sale solidaritate militantă pe multiple planuri curs de dezvoltare,
nici în viitor eforturile direcție, cu convingerea corespunde pe deplin in- poporului nostru ți ale din aceste state, cauzei internaționale.

ValenUn PAUNESCU
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