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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL CC. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae <
Ceaușescu, secretar general al Partidului i
Comunist Român, vineri, 22 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al < 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
i aprobat proiectul Directivelor Congresului 

al Xlll-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986-1990, Raportul cu 
privire la proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1985, 
precum și Raportul cu privire la proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, gospodăririi apelor și 
silviculturii în anul 1985.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor și contribuției 
esențiale a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ampla activitate de fundamentare, stabi
lire și elaborare a orientărilor și obiecti
velor acestor importante documente, care 
asigură ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități economico-sociale în 
țara noastră, mersul neabătut înainte pe 
calea socialismului, creșterea generală a 
nivelului de viață și civilizație al între
gului popor.

Adoptînd, în unanimitate, prevederile și 
orientările acestor documente, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît ca ele să fie 
supuse dezbaterii și aprobării Plenarei 
Comitetului Central al partidului.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat, de asemenea, unele 
propuneri de măsuri cu privire la pregă
tirea și convocarea Congresului al 
Xlll-lea al P.C.R., care urmează a fi 
supuse spre dezbatere și aprobare plena
rei Comitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
de asemenea, propunerea privind insti
tuirea medaliei jubiliare „A 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă”.

In continuare, în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare în legătură cu lucrările Consfă
tuirii economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției deosebite aduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de România 

; socialistă, la buna pregătire și desfășu
rare a consfătuirii, subliniind că, prin do- 

' cumentele și hotărîrile adoptate, prin 
direcțiile de acțiune și principiile afirmate, 
aceasta deschide perspectiva ridicării la 
un nivel superior a colaborării și conlu
crării reciproc avantajoase, in cadrul 
C.A.E.R., atît pe plan bilateral, cit și multi
lateral, în interesul dezvoltării mai accen
tuate a economiilor naționale ale țărilor 
membre, al creșterii forței și prestigiului 
socialismului pe arena mondială. S-a 
apreciat că punctul de vedere al delega
ției române — exprimat în cadrul Consfă
tuirii la nivel înalt și al ședinței a XXXVIIl-a 
extraordinare a sesiunii C.A.E.R. — este în 
deplină concordanță cu hotărîrile Congre
sului al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, cu întreaga politică a parti
dului și statului nostru de întărire a 
prieteniei și colaborării cu țările socialiste, 
de amplificare și adîncire a conlucrării 

, dintre țările membre ale C.A.E.R.
Comitetul Politic Executiv a aprobat 

întru totul documentele adoptate de con
sfătuire și a apreciat că ele creează un 
cadru larg și eficace pentru întărirea con
lucrării între țările membre ale C.A.E.R., 
pentru intensificarea schimburilor comer
ciale și a colaborării în toate domeniile 
activității economice, pentru soluționarea, 
cu forțe unite, a unor probleme de mare 
importanță pentru progresul economic și 
social al țărilor membre, cum sînt asigu
rarea necesarului de materii prime și 
energetice, extinderea cooperării și spe
cializării în producția principalelor ramuri 
industriale, dezvoltarea agriculturii și asi
gurarea bazei alimentare în scopul satis
facerii în condiții tot mai bune a cerințelor 
de consum ale populației, precum și a 
unor nevoi de materii prime pentru indus
trie, promovarea susținută a progresului 
tehnic.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit înțelegerile convenite în ca
drul consfătuirii privind sporirea substan
țială a schimburilor economice și ridicarea 
la un nivel și mai înalt a colaborării și
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conlucrării economicee bază de acorduri 
de lungă durată, car conferă stabilitate 
și perspectivă conlucrii dintre țările so
cialiste membre ale C.E.R., asigură aces
tora largi posibilități e a valorifica la un 
nivel superior potențlul de care dispun 
economiile lor națioile în plină dezvol
tare.

Comitetul Politic ecutiv a exprimat 
convingerea că îmhătățirea, în conti
nuare, a mecanismui colaborării în ca
drul C.A.E.R. — pe ba măsurilor stabilite 
Ia consfătuire — vaontribui la perfec
ționarea diviziunii irrnaționale socialiste 
a muncii și creșterecficienței acesteia.

A fost evidențiatăotărîrea — înscrisă 
în documentele corutuirii — ca țările 
membre ale C.A.E.Ră-și extindă relațiile 
de colaborare cu tie statele socialiste, 
cu țările în curs dJezvoltare, cu toate 
statele lumii, fără osebire de orînduire 
socială, pe baza pripiilor deplinei ega
lități în drepturi, reectului independen
ței și suveranității ionale, neamestecu
lui în treburile inte și avantajului re
ciproc, în interesul izei păcii, înțelegerii, 
cooperării și progreui social.

Comitetul Politicecutiv a trasat sar
cină guvernului, mitetului de Stat al 
Planificării, minister economice și ce
lorlalte instituții comice centrale să 
treacă de îndată elaborarea de pro
grame de măsuri vederea concretizării 
în acorduri și acțiipractice — îndeosebi 
pe baza încheieri: acorduri de lungă 
durată — a celor menite în cadrul con-; 
sfătuirii, să ia toatâsurile pentru trans
punerea lor neabă in viață.

in cadrul ședin tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a preot, de asemenea, o 
informare cu privla vizita oficială de 
prietenie pe care fectuat-o în Polonia, 
la invitația tovarăi Wojciech Jaru
zelski, prim-secretil Comitetului Cen
tral al Partidului ricitoresc Unit Polo
nez, președintelensiliului de Miniștri, 
și a conducerii erioare de stat a 
Republicii Popula'olone.

Comitetul Politiecutiv a dat o înaltă 
apreciere și a apt întru totul rezulta
tele vizitei — comate în Declarația 
comună româno+nă și în Programul 
de lungă duratălezvoltării colaboră
rii economice și nico-științifice între 
România și Polor-, apreciind că ele 
vor da un nou șiîrnic impuls întăririi 
pe mai departeaiaborârii multilate
rale dintre Partidomunist Român și 
Partidul MuncitoUnit Polonez, dintre 
cele două țâri șioare. A fost subli- 

' niată însemnătateosebită a înțelege
rii la care s-a ajîn timpul vizitei, de 
a lărgi colaborareonomică și tehnico- 
științifică pe bazi acorduri de lungă 
durată, de a pționa în continuare 
formele de colabcși cooperare, îndeo
sebi în domenii dre importanță pen
tru progresul eccc și social al am
belor țări, cumt materiile prime și 
energetice, indu constructoare de 
mașini, chimia, urgia, agricultura, 
industria aliment

Comitetul Polilxecutiv a aprobat 
intru totul pozițiaimată de secretarul 
general al partidpreședintele Repu
blicii, tovarășul lae Ceaușescu, în 
cadrul schimbulu păreri in proble
mele actuale ale politice internațio
nale, îndeosebi oblemele legate de 
reluarea tratativevieto-americane, în 
vederea ajungeri un acord care să 
ducă la eliminarachetelor cu 
medie de acțiună deschidă calea 
înlăturării oricărme nucleare 
Europa și din in lume. A fost 
liefată importanordată, în f- 
convorbirilor, cree zone lipsite de 
arme nucleare câni, in Europa de 
nord și în a Iți ale continentului 
nostru.

Comitetul Poli&cutiv a apreciat 
hotărîrea exprim cadrul vizitei, pri
vind dezvoltarea arării intre Partidul 
Comunist Românrtidul Muncitoresc 
Unit Polonez, întiânia și Polonia în 
domeniul vieții iționale, in lupta 
pentru afirmareticii de destindere, 
dezarmare și sec, pentru făurirea 
noii ordini econi mondiale, pentru 
soluționarea coivă a marilor pro
bleme ale coiraneității, pentru 
pace, indepenc înțelegere și co
laborare în Euroj întreaga lume.

In continuare,tetul Politic Exe
cutiv a aprobat tele recentei vizite 
oficiale de prietcute în țara noas-

raza

din 
re- 

timpul

tră, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, de delegația de 
partid și de stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
prin rezultatele sale, vizita se înscrie ca 
un nou moment de o mare însemnătate 
în evoluția relațiilor bilaterale și în întă
rirea conlucrării dintre cele două țări pe 
plan internațional.

S-a subliniat că actuala întîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
a pus, încă o dată, în evidență rolul 
determinant al dialogului la nivel înalt, al 
bunelor raporturi personale, de prietenie, 
statornicite între cei doi conducători de 
partid și de stat, în dezvoltarea generală 
a colaborării fructuoase, multilaterale, 
româno-coreene.

A fost relevat cu satisfacție faptul că, 
în timpul convorbirilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen au exprimat 
dorința comună de a ridica la un nivel 
și mai înalt tradiționalele legături 
româno-coreene, de a întări , 
puternic conlucrarea dintre țările, parti
dele și popoarele noastre în construcția 
noii orînduiri și în lupta pentru cauza so
cialismului și păcii în lume.

A fost subliniată însemnătatea înțele
gerii convenite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen privind înche
ierea unui acord de colaborare și coope
rare economică și tehnico-științifică, pe 
termen lung, pînă în anul 2000, care să 
pună o bază trainică și să dea o amplă 
perspectivă relațiilor româno-coreene re
ciproc avantajoase. S-a considerat că 
aceasta corespunde pe deplin intereselor 
popoarelor noastre de a înainta ferm pe 
calea socialismului, a făuririi unei vieți 
noi, de bunăstare și fericire, servind, tot
odată, cauzei generale a socialismului, 
colaborării și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției consecvente — reafir
mate și de această datăhj de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — privind solidaritatea 
activă a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste și a întregului popor 
român cu lupta dreaptă a poporului co
reean, pentru reunificarea pașnică și 
independentă a Coreei, subliniind spriji
nul ferm față de recentele inițiative și 
propuneri ale tovarășului Kim Ir Sen în 
legătură cu organizarea de tratative tri
partite, precum și față de orice alte iniția
tive și acțiuni menite să asigure reunifi
carea pașnică și democratică a Coreei.

Comitetul Politic Executiv a relevat, tot
odată, cu satisfacție, că schimburile de 
păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen în probleme actuale ale vie
ții internaționale au exprimat voința celor 
două partide și țări de a întări conlucra
rea pe arena mondială, de a-și aduce, 
prin eforturi și acțiuni comune, o contri
buție activă la soluționarea justă, demo
cratică, a problemelor complexe ce con
fruntă omenirea, la reducerea încordării 
internaționale și reluarea politicii de des
tindere, la realizarea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, la instaurarea unui 
climat de pace, securitate, înțelegere și 
colaborare în Europa, Asia și în întreaga 
lume, la înfăptuirea idealurilor de liber
tate, independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Aprobînd, în unanimitate, rezultatele 
acestor vizite, Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor, celorlalte 
organe economice centrale să ia măsurile 
ce se impun pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a înțelegerilor convenite, 
pentru înfăptuirea exemplară a obiective
lor de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru dezvoltarea mai intensă a conlu
crării dintre România și aceste țări, în 
toate domeniile, in folosul și spre binele 
popoarelor noastre, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru zilele 
de 27 și 28 iunie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, în cadrul ședinței, proble
me curente ale activității de partid și de 
stat.

și mai

Vineri, 22 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Simon Muzenda, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Zimbabwe, președintele părții tării . 
sale în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-zimbabweană de coo
perare economică și tehnică, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la Bucu
rești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise, un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea to
varășului .Robert Mugabe, președin
tele Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe’, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe.

Tovarășul . Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
tovarășului Robert Mugabe un cald 
salut, iar poporului zimbabwean 
prieten,urări de prosperitate și pro
gres.

a primit pe Simon Muzenda
viceprim-ministru al guvernului Republicii Zimbabwe

In
cate

cadrul întrevederii au fost evo- 
cu satisfacție relațiile româno- 

zimbabweene, relații stabilite încă 
din timpul luptei grele și îndelunga
te duse de poporul zimbabwean 
pentru cucerirea independentei na
ționale, care, după crearea noului 
stat independent, s-au consolidat și 
dezvoltat pe plan politic, economic, 
țehnico-știînțific și în alte sfere de 
activitate. S-a apreciat că au fost 
obținute rezultate pozitive.si că exis
tă, în continuare, posibilități largi 
pentru extinderea și amplificarea 
colaborării româno-zimbabweene în 
diverse domenii de interes reciproc, 

. în conformitate cu înțelegerile sta
bilite la nivel înalt.

A fost reliefat rolul ce revine Co
misiei mixte guvernamentale în 
identificarea unor noi domenii si 
sectoare de colaborare și cooperare 
între cele două țări.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale actuale a pus în evi-

dență necesitatea de a se acționa 
pentru oprirea agravării situației 
mondiale, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
reluarea politicii de pace, destinde
re și colaborare, de respect al inde
pendentei popoarelor, pentru solu- 

■ ționarea pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor conflictuale din di
ferite zone ale globului, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Gheorghe Petrescu, vlce- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală.

A fost de fată Nicholas T. Mukan- 
ganga, însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim al Republicii Zimbabwe la 
București.

DECRET PREZIDENȚIAL
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privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Li Xiannian, 

președintele Republicii Populare Chineze
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie șl colaborare dintre Republica 

Socialistă România și Republica Populară Chineză, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani.

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului 

LI Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de 
naștere, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă 
prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai 
mult, în spiritul înțelegerilor convenite Ia nivel 
înalt, spre binele popoarelor român și chinez, în

interesul cauzei păcii, socialismului si colaborării 
internaționale.

Vă doresc, stimate tovarășe Li Xiannian, multă 
sănătate, viată lungă și putere de muncă, noi 
succese în activitatea dumneavoastră de mare răs
pundere, iar poporului prieten chinez realizări tot 
mai mari în dezvoltarea și modernizarea patriei 
sale socialiste.

C-hrxjșr.. NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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TOATE LOCALITĂȚILE ȚĂRII - 
ÎN PAS ENERGIC 

CU DEZVOLTAREA ȚĂRII
0 realitate pregnantă, însuflețitoare a anilor construcției 

socialiste, a epocii inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului: 

dezvoltarea științifică, armonioasă a tuturor zonelor țării
Uneori — tn cazuri cu totul deosebite — o întreagă 

etapă istorică poate fi caracterizată printr-un singur 
cuvînt. Avem fericirea să trăim o asemenea etapă : 
EPOCA CEAUȘESCU ; avem satisfacția să o putem 
defini printr-un singur verb : A CONSTRUI.

Noi construim : uzine, combinate, platforme indus
triale. vetre ale fertilității si ale producțiilor record in 
agricultură, locuințe confortabile, cartiere și orașe noi, 
mindre edificii ale științei și culturii. Noi construim 
pentru OM. Pentru toți oamenii acestei țări și pentru 
fiecare dintre oamenii acestei țări. Acesta este uma
nismul consecvent, revoluționar, promovat, infăptuit 
de partid, de secretarul său general, care subordonea
ză întreaga operă de construcție omului, bunăstării 
sale materiale și spirituale. Construim peste tot in țară 
fabrici și uzine, și combinate industriale, și atitea al
tele. dar ele nu sint un scop în sine, ci mijlocul prin 
care nouă — tuturor si fiecăruia în parte — ni se oferă 
ceea ce o singură orinduire reușește să ofere : egali
tatea de șanse pentru a ne efește armonios țara, pe 
noi și pe copiii noștri — fără deosebire de vîrstă. de sex, naționalitate.

România are șansa istorică de a dispune de un pro
gram științific, clar, de perspectivă, care pune în 
ecuație potențialul uman și material al țării cu obiec
tivele strategice ale dezvoltării și cuceririle revoluției

tehnico-științifice. Este meritul istoric al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat concepția despre 
dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților patriei 
strategia sistematizării teritoriului, a orașelor și sate
lor noastre. E destul să observi construcția de locuințe 
pentru a Înțelege adevăratele dimensiuni ale efortului 
constructiv, consacrat în modul cel mai direct omului, 
calității vieții sale. România se situează printre pri
mele țări din lume in ceea ce privește numărul de lo
cuințe la 1 000 de locuitori. Anul trecut a fost dat în 
folosință apartamentul "cu numărul 2 000 000, din totalul 
apartamentelor construite din fondurile statului după 
Congresul al IX-lea al partidului. Au apărut localități 
noi, altele au fost complet modernizate. Și fostele 
centre urbane s-au dezvoltat și se dezvoltă fără pre
cedent : București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara... sint 
ele însele de nerecunoscut.

Rezultatele acestei politici se află în însuși miezul 
vieții noi pe care o făurim cu mintea și cu brațele noastre.

Vă prezentăm în pagina a III-a a ziarului de azi 
fapte, relatări și imagini din zone și orașe care odi
nioară trăiau în umbra anonimatului și care au de
venit acum locuri aflate sub semnul regenerator al ci
vilizației noi, socialiste.
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SCINTEIA - simbătâ 23 iunie 1984

SECERIȘUL CEREALELOR PĂIOASE
în timp cit mai scurt, cu maximă răspundere pentru evitarea pierderilor de recoltă!

DOLJ: Muncă bine organizată, 

la recoltarea orzului
munca este bine organizată, vitezele 
zilnice sînt simțitor depășite. 
I.A.S. Băilești oferă un bun exem
plu în ce privește organizarea mun
cii. Aici, toate combinele au fost 
scoase din timp la marginea lanuri
lor, iar cînd specialiștii au dat sem
nalul, mecanizatorii au lucrat fără 
răgaz, din zori și pînă seara. Ca ata
re, sîmbătă se va încheia secerișul 
pe ultimele hectare din cele 250 
hectare aflate în cultură. împreună 
cu inginerul Aurelian Fieroiu.. direc
torul unității, urmărim cum se des
fășoară recoltarea. La ferma nr. 3 — 
Afumați, la fermele 6 și 7 .Bădești , 
24 de combine lucrau în flux, cîte 
patru combine formînd un modul. în 
urma lor. presele de balotat, dotate 
cu tîrîșurl, apoi discurile mari și se
mănătorile. în tabăra de cîmp, bine 
organizată în această campanie, se 
face alimentarea cu combustibil, iar 
mecanizatorii servesc masa caldă la

Cu cele 32 532 hectare cultivate cu 
orz și orzoaică, județul Dolj se si
tuează pe primele locuri în tară in 
ce privește suprafața ocupată cu 
această cultură. Zilele însorite din ul
tima perioadă au favorizat coacerea 
rapidă a lanurilor de orz, îndeosebi 
în zonele nisipoase din sudul jude
țului. Iată de ce, comandamentul ju
dețean pentru agricultură, pe baza 
programului aprobat de biroul comi
tetului județean de partid, a între
prins acțiuni operative în vederea 
strîngerii în timp scurt și fără pier
deri a recoltei. în urma sondajelor 
făcute de specialiști — care urmăresc 
cu mare atenție starea de vegetație 
a lanurilor — secerișul orzului se 
desfășoară în 18 consilii agroindus
triale de stat și cooperatiste. Pină în 
seara zilei de 22 iunie, 20 de coo
perative agricole, precum și consi
liile agroindustriale Calafat și Poia
na Mare au încheiat '
orzului. Cum este 
tă munca ? Ce măsuri 
treprins în vederea grăbirii ritmului 
la seceriș ? Iată întrebările la care 
ne-a răspuns dr. ing. Constantin Bu- 
lugiu, directorul direcției agricole 
județene.

— Pentru a realiza o viteză zilnică 
de 10 000 hectare, am redistribuit 
105 combine, 66 cupluri de remorci și 
108 prese de balotat de la consiliile 
agroindustriale din nordul județului 
— Predeș.ti, Melinești, Murgași, Sca- 
iești, Plopșor, Robănești și Filiași — 
la -cele din sud : Bîrca, Catane, Pe
rișor. Calafat și Moțăței, în care or
zul a dat mai repede în copt. în toate 
unitățile am parcelat sole de cite 30 
de hectare, unde lucrează grupat cîte ____ ___ ________
patru combine urmate de prese do- butat această importantă lucrare pe o 
tate cu sănii, după care intră grapele J:- ------ t
cu discuri și semănătorile. Sămînța 
culturilor succesive este încorporată 
In sol imediat după discuire, ceea 
ce permite să grăbim această lucrare 
și să realizăm economii de carburanți. 
Prin grija comandamentului jude
țean au fost repartizați, pe unități, 
activiști de partid și de stat, specia
liști de la instituțiile județene, care 
coordonează direct și răspund în fata 
biroului comitetului județean de 
partid de organizarea strîngerii și 
depozitării recoltei, de însămînțarea 
culturilor succesive. Organizînd ast
fel munca, am reușit ca pînă în seara 
zilei de 21 iunie să strîngem orzul 
de pe 28 la sută din suprafață, ur- 
mînd ca în trei-patru zile să înche
iem această lucrare și să trecem eu 
toate forțele la recoltarea griului 
și secarei, care în județul Dolj ocupă 
o suprafață de 136 866 hectare.

Urmărim în cîteva unități agricole 
cum se desfășoară secerișul orzului, 
întrucît utilajele agricole au fost re
parate corespunzător, se realizează 
normele stabilite, iar acolo unde

prinz ; tot aici se fac, la nevoie, iri- 
tervențiile la mașini de către atelierul 
mobil dotat cu tot ce trebuie: Munca 
fiind astfel organizată, combinării 
TTaian Vițălaru, Nicolae Dragbtă, 
Gheorghe Iacob și Marin Iordache 
au recoltat zilnic, fiecare, cite 4—5 
hectare cu orz.

întrucît în toate unitățile din ju
deț orzul s-a copt, se impune ca și 
în consiliile agroindustriale Șimnic, 
Robănești, Melinești, Plopșor, Mur- 
gaș săi se treacă la recoltare. „Nu 
știu de ce unii specialiști au o re
ținere nejustificată la recolta
rea orzului — afirma inginerul 
Dumitru Toader, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă. 
Chiar dacă are umiditate mai mare, 
orzul recoltat se poate solariza. Nici
decum nu trebuie să se aștepte pină 
ce umiditatea ajunge la 14 la sută, 
pentru că atunci se înregistrează 
pierderi mari de recoltă. în consi
liile agroindustriale Șimnic și Robă
nești. bunăoară, specialiștii așteaptă, 
probabil, “ ' ■
intre cu

suri concrete pentru Înlăturarea unor 
deficiențe semnalate. Totodată, in 
multe unități s-au efectuat probe cu 
boabe ' care' confirmă calitatea lucră
rilor de reparații. în sprijinul cam
paniei de recoltare vor veni 600 me
canizatori din unitățile industriale. 
Pot afirma cu toată răspunderea că, 
din punctul nostru de vedere, sece
rișul va decurge în bune condiții".

Vremea secerișului a sosit. Meca-

nlzatoril șl alțl oameni ai muncii dn 
agricultura județului sînt fem 
hotărîți să muncească fără pregt, 
bine organizat, pentru a recoltași 
depozita cerealele păioase în term- 
nele stabilite, fără nici un fel e 
pierderi și, totodată, să realizeze ii- 
tocmai importantul program de ctț, 
turi succesive.

Comeliu IFR1M 
corespondentul „Scinteî

secerișul 
organiza- 
s-au în-

să le spunem noi cînd.să 
toate forțele la secerat".

Nicolae BABAlAu
corespondentul „Scînteii"

BRĂILA: Lucrările se intensifică

dau în pîrgpe măsură ce lanurile
am eliberat terenul, am arat și am 
însămînțat o parte din suprafață cu 
cultura a doua".

într-adevăr, grija pentru ca în
treaga recoltă să fie pusă cît mai re
pede la adăpost reprezintă pentru 
oamenii muncii din agricultura jude- ' 
țului o preocupare de prim ordin. 
Din acest unghi de vedere, se poate 
aprecia că prin măsurile întreprinse 
de comandamentul județean pentru 
agricultură, prin modul în care a în
ceput recoltarea păioaselor, campania 
din vara acestui an tinde să se des
fășoare mai bine decit cele preceden
te. în această privință amintim, între 
altele, pregătirile temeinice care au 
fost făcute în vederea strîngerii la. 
timp și fără pierderi a recoltei. Ast
fel, încă de marți, în cinci centre din 
județ (Romanu, Ianca, însurăței, Vi- 
ziru și Insula Mare a Brăilei) _a avut 
loc o ultimă instruire a tuturor me
canizatorilor și a celorlalte cadre care 
participă la campania de recoltare a 
păioaselor. Instruirea a vizat in mod 
deosebit însușirea deplină a ultime
lor detalii privind aplicarea unei 
tehnologii specifice acestui an, cînd 
culturile, deși frumoase, nu au peste 
tot un grad uniform de dezvoltare. 

Cu exigență sporită s-a acționat 
pentru incheierea reparațiilor in ma
joritatea stațiunilor de mecanizare 
din județ. „Considerăm că s-a lucrat 
bine și avem certitudinea unei cam
panii reușite — apreciază inginerul 
Gheorghe Uie, directorul trustului 
județean S.M.A, S-au făcut recepții 
și suprarecepții cu maximă exigență, 
în urma cărora s-au stabilit și mă-

Secerișul orzului a Început și în 
diferite unități agricole din județul 
Brăila. De miercuri se lucrează in
tens pe terenurile întreprinderilor 
agricole de stat Insula Mare a Brăilei 
și Siliștea, precum și în cooperati
vele agricole Gropeni, Urleasca și 
Tufești. Lucrările se intensifică pe 
măsură ce lanurile dau în pîrg.

La întreprinderea agricolă de stat 
Siliștea urmărim modul în care a de- 
solă din apropierea satului Latinu. 
Aici terenul este mai ușor, nisipos și, 
ca atare, orzul s-a copt mai repede. 
Se acționează cu o formație com
plexă compusă din 11 combine și ce
lelalte utilaje necesare transportului 
recoltei, eliberării terenului, pregăti
rii solului și însămînțării culturilor 
succesive. Este formația condusă de 
Ștefan Apostolache, șeful atelierului 
mecanic, care își exprimă satisfacția 
că mașinile și utilajele se dovedesc, 
după primele hectare, bine reparate 
și rodate. în prima zi, la I.A.S. Si
liștea a fost recoltat orzul de pe 20 
de hectare. A doua zi, lucrarea a fost 
reluată, recoltîridu-se alte 50 de hec
tare. Joi am avut o discuție cu di
rectorul unității, inginerul Radu Be- 
cleanu, din care reținem : „In idouă 
zile am recoltat 70 de, hectare din to
talul celor 285 hectare cultivate cu 
orz. în funcție de gradul de coacere 
a orzului, noi putem încheia lucrarea 
în două zile bune de lucru. Avem 
organizate două formații complexe 
care dispun de 22 de combine și alte 
utilaje necesare pentru a acționa in 
flux continuu. Imediat după recoltare

TELEORMAN: Din primele zile 

amplă desfășurare de forțe
portată cu autocamioanele la baz 
de recepție, in vreme ce baloții d 
paie sint duși in baza furajeră. P> 
terenurile respective se trece apoi li 
pregătirea patului germinativ ct 
discuri grele. Era în jurul orei lt 
cînd, la Purani, o primă suprafață 
de 30 hectare, care dimineața eraș 
încă acoperită de un lan bogat de| 
orz, cunoscuse peste zi întreaga me-s 
tamorfoză ce o presupune tehnolog 
gia însămînțării celei de-a douaș 
culturi. î

O amplă desfășurare de forțe am 
Intîlnit și în lanurile de orz ale coo-i 
perativei agricole din Cernetu. Re-; 
marcăm aici că atelierul mobil de! 
reparații dispune nu numai de s 
lele necesare pentru intervenții 
și de piese de schimb, de instal 
pentru sudură electrică și autogenă.; 
în timpul documentării noastre, 
două combine s-au defectat. La cea 
condusă de Gheorghe Delcea s-a slă
bit axul hederului, iar la alta, mî-Ș 
nuită de Ștefan Velicu, s-au blocat! 
bucșele. în 30 de minute, mecanicii 
au înlăturat defecțiunile.

Atît la Purani și Cernetu, cît șî la 
Măgura, Răsmirești și Guruieni am 
reținut exigenta cu care specialiștii 
și cadrele de conducere controlează 
permanent, în lanuri, buna funcțio
nare a combinelor. Pentru evitarea 
pierderilor, se urmărește reglarea 
aparatului de tăiere ori de cîte ori 
este nevoie, se menține .viteza adec
vată de lucru.

Iată si un alt aspect care influen
țează negativ realizarea vitezelor zil
nice de lucru. La Răsmirești și Mă
gura cîteva combine și prese de ba
lotat nu lucrau. Aflăm și cauza. 
Erau defecțiuni mari și nu s-a asi
gurat numărul de mecanizatori. Este 
o stare de lucruri pe care o semna
lăm cu scopul de a determina fac
torii răspunzători.să ia măsurile ne
cesare pentru buna desfășurare a 
lucrărilor.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii

căpătat, și în 
culoare aurie.Lanurile de orz au 

județul Teleorman. ___
Stadiul de coacere este însă diferen
țiat de la o unitate la alta. Orzul 
de pe cele mai mari suprafețe a fost 
recoltat în consiliile agroindustriale 
Turnu Măgurele. Purani. Nanov, 
Contești, Smîrdioasa și Piatra. Pînă 
în seara zilei de 21 iunie, pe ansam
blul județului, recolta a fost strîrisă 
de pe 5 500 hectare din totalul de 
30 110 hectare. în această vară, aici, 
în Cîmpia Burnasului, vor fi recol
tate cerealele păioase de pe mai 
bine de 148 000 hectare, pe terenurile 
eliberate urmînd să se însămînțeze, 
în cultura a doua. 122 800 hectare cu 
porumb, legume, sfeclă de 
floarea-soarelui,. soia, fasole si fu
raje.

Dar. cum se desfășoară 
secerișul ? Ne aflăm în 
agroindustrial Purani.

zahăr.

practic 
_____ ... consiliul

‘ ~ Lanurile de
orz au dat în copt. După două zile 
de tatonări, secerișul a fost declan
șat joi în 6 din cele 7 unități agri
cole. „Așa cum ne-am angajat în 
fata secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, cu 
prilejul recentei sale vizite de lucru, 
acționăm cu toate forțele pentru a 
încheia recoltarea orzului în patru 
zile — ne spune președintele consi
liului agroindustrial, tovarășul Ste- 
lian Bene. în același ritm cu sece
rișul se desfășoară și transportul la 
baza de recepție și se însămîntează 
culturile succesive, care vor ocupa 
4 825 hectare".

La C.A.P. Puranî, pe sola de 300 
hectare lucrează cinci formații com
plexe, compuse fiecare din cite patru 
combine și prese de balotat, echi
pate cu sănii. Deoarece stadiul de 
coacere al lanurilor ■ este diferit, s-a 
stabilit ca acum, in prima etapă de 
recoltare a cerealelor păioase, să fie 
redistribuite combinele numai între 
unități agricole vecine. La Purani 
au venit in. ajutor, cu combinele, 
mecanizatori'din Siliștea, unde nu a 
început încă secerișul. Din bunca- 
rele combinelor, producția este trans-

I :: •l'll.lili1 II "
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Oamenii muncii din agricultura județului Giurgiu s-au angajat în 
fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul recentei vizite de lucru în județ, >șă muncească fără preget 
pentru a realiza cea mai scurtă campanie de seceriș. Acolo unde orzul 
s-a copt și combinele au intrat în lanuri, printr-o organizare bună, 
prin mobilizarea tuturor forțelor, oamenii și-au respectat cuvintul dat. 
In consiliul agroindustrial Vedea, toate cooperativele agricole au în
cheiat recoltarea orzului pe 1 000 hectare, lucrarea efectuîndu-se în 
numai patru zile. Exemplul acestor harnici mecanizatori și coopera
tori este urmat, în aceste zile, și de cei din alte unități din județ. 
Iată o imagine surprinsă în obiectivul aparatului de fotografiat in la
nurile cooperativei agricole din satul Malu, cind mecanizatorii recol
tau orzul de pe ultimele suprafețe. (Petre Cristea).

Foto : S. Cristian

I

9.___________

Aspect de pe șantierul centralei electrice din cadrul sistemului hidroeneiși de navigație Porțile de Fier II Foto : E. Dichiseanu

TOATE INVESTIȚIILE - IN FUNCȚIUNE LA TERMBUL PLANIFICAT!
La Porțile de Fier II, pentru constructori 

și montori o singură deviză

Zilnic, ritmuri de lucru 
intense, susținute ÎS

Orșova $1 Ostrovul mare : două 
localități, situate la o distanță de 
80 de km pe Dunăre : două loca
lități In care peisajul bătrinului flu
viu s-a modificat definitiv, prin 
construirea marilor sisteme hidro
energetice și de navigație, mai întîi 
Porțile de Fier I, iar acum — Por
țile de Fier II.

De pe Ostrovul Mare privirea este 
«trasă de verticala impunătoare a 
barajului deversor de la Gogosu. Ba
rajul de pe malul sting al Dunării 
are o lungime de 380 de metri, iar 
pentru realizarea sa au fost exca
vați 300 000 mc de pămînt și s-au pus 
în operă peste 200 000, mc de beton. 
Lucrările de construcții la acest im
portant obiectiv se apropie de fina
lizare. împreună cu tovarășul Pavel 
Misaroș, directorul Antreprizei de 
construcții hidroenergetice Porțile 
de Fier II, urcăm la cota cea mai 
înaltă a barajului — 47,50. Dunărea 
este, praotic, segmentată în două, 
părind și. mai mare și mai învolbu
rată. Panorama este impresionantă; 
totul se vede la o altă scară. Oame
nii par a fi desprinși din lumea lili
putanilor.

Aici, la mare înălțime, lucrează 
montorii din brigada condusa de in
ginerul Sandu Constantin. între două 
•curte comenzi, tînărul inginer ne 
•pune : „Aici vintul bate de două ori 
pe an ; șase luni din aval de Dună
re și șase luni din amonte. Iar noi, 
montorii, îl simțim cel mai aprig. A- 
cum executăm protecția anticorozi- 
vă la 4 stavile și montăm etanșările 
la alte 5 stavile. Sintem hotărîți ca 
pînă la 30 iunie 6ă încheiem lucră
rile de montaj la baraj".

Mai jos, la diverse înălțimi, con- 
«tructorii fac ultimele finisări Ia șo
seaua internațională care va traversa 
barajul. Se montează balustradele la 
pod și pe pilele barajului, se pre
gătește asfaltarea drumului. Jos la 
cota zero, în aval de baraj, se toarnă 
ultimele betoane în rizbermă și se 
protejează malurile. „Sînt ultimele 
lucrări la acest prim obiectiv al 
«istemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier II — ne spu
ne tovarășul director P. Misaroș. Nu
mărătoarea inversă a început. Spre 
efîrșitul lunii vom face proba cu 
apă. Pentru aceasta va trebui să 
desființăm digul de protecție. Nu 
este o operație simplă, dar totul va 
decurge normal".

De multe ori am auzit o asemenea 
apreciere, vrînd să definească de
sigur calitatea înaltă a lucrărilor 
executate de cei peste 12 000 de 
hidroenergeticieni.

Pornim pe 'un drum asfaltat care 
y^teie insula în lungime. La capătul

lui, sîntem pe cel de-al doilea șan
tier al sistemului — centrala elec
trică. Acest obiectiv va produce 
anual cu cele 8 hidroagregate un 
miliard patru sute milioane kWh e- 
nergie electrică.

— Pentru a „pulsa" cit mai repede
energie electrică în sistemul națio- 
nai, ne-am concentrat eforturile a- 
supra finalizării cît mai repede a 
primelor două hidroagregate de 27 
MW — ne precizează tovarășul 
Mihal Taloescu, secretarul comitetu
lui de partid al sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier 
II. Concomitent, lucrăm cu echipe 
de montori la hidroagregatele 3 și 4, 
aflate în stadii avansate de montaj. 

Reținem două dintre realizările de 
ultimă oră înregistrate aici, în jacest 
amfiteatru de peste 40 000 mp, unde 
Dunărea își avea albia, iar acum se 
Înaltă centrala electrică :

• la cota 32,65, maistrul principal 
specialist Aurel Mîndrescu. împreu
nă ou muncitorii Ionel Nedelcu, 
Pană Marin, Florin Voinea și Ion 
Tărtăleanu au terminat închiderea 
camerei rotorice la turbina nr. 1 și 
au predat-o la betonare.
• la turboagregatul nr. 2 se efec

tuează ultimele operații de finisare 
a aparatului director și se execută 
lucrări la cele trei lagăre ale hidro- 
agregatului, în vederea centrării li
niei de arbori.

în cele opt cavități Imense ale 
centralei care vor încorpora viitoa
rele grupuri energetice, activitatea 
‘constructorilor și montărilor cunoaște 
ritmuri dintre cele mai înalte. Este 
firesc, deoarece atenția hidroener- 
geticienilor este concentrată, în pre
zent, asupra realizării zilnice a gra
ficelor de lucru, condiție de, care 
depinde conectarea la sistemul -ener
getic național a primelor hidroagre
gate, deci producerea primilor me- 
gawați-oră. Si pentru ca această dată 
să fie cît mai apropiată, zilnic se 
organizează, sub îndrumarea comi
tetului de partid, analize de lucru 
cu cele 5 brigăzi complexe de con
structori. Se urmărește, astfel, mo
dul în care sînt respectate graficele 
la turnările de betoane, la lucrările 
de terasamente, la montajul echipa
mentelor tehnologice. Săptămînal, se 
fac analize cu constructorii si men
torii în vederea corelării ritmurilor 
de lucru și creșterii operativității în 
activitatea de construcții-montaj. A- 
ceste analize se țin pe șantier, la ele 
participînd directorii antreprizelor, 
inginerii-șefi ai antreprizelor, șefii 
de brigăzi și șefii punctelor de lucru. 
Din discuțiile avute cu muncitorii și 
specialiștii care lucrează pe șantie
rul hidrocentralei am desprins, ca o

caracteristică, generală, dorința tutu
ror de a întîmpina marea sărbătoare 
a poporului nostru de la 23 August' 
cu rezultate de prestigiu, hotărîrea 
lor de a pune în funcțiune primele 
două hidroagregate de 27 MW in
tr-un timp cît mai scurt.

Este angajamentul de onoare al 
hidroenergeticienilor, care lucrează 
la centrala electrică, al tinerilor bri
gadieri care deprind la această ve
ritabilă școală a bărbăției și muncii 
— șantierul — o strălucită profesie 
aceea de constructori de mari hidro
centrale.

Cel de-al treilea obiectiv al siste
mului — ecluza. Ecluza se află in 
construcție avansată. în final va 
avea o lungime de 310 m și 34 m 
lățime, prin ea putînd trece un re
morcher cu trei șlepuri alăturate.

Care este stadiul lucrărilor la acest 
obiectiv ? îl întrebăm pe tovarășul. 
Taloescu.

— Se toarnă ultimele cantități de 
betoane în corpul ecluzei principale. 
Nici montorii nu sînt mai prejos. Se 
montează instalațiile de acționare 
hidraulică a porților plane de ser
viciu. grupurile de vane, porțile 
buscate de serviciu și de reparație.

La Ostrovul Mare s-a înserat. Si 
totuși este lumină. Reflectoarele su
plinesc lipsa soarelui. în noua „ce
tate a luminii" — Porțile de Fier II — 
se lucrează în „foc coninuu". Se ac
ționează viguros, cu hotărire și 
abnegație pentru ca acest obiectiv 
de mare importantă economică să 
fie cît mai repede pus în func
țiune.

Gheorqhe ION1ȚA 
Virqil TATAR!: 
corespondentul „Scînteii

Organizare temeinică pentru Dedarea graficelor de execuție
Acest an este un an important 

pentru constructorii energeticieni din 
județul Argeș, un an care le solicită 
din plin puterea de dăruire, compe
tență și responsabilitatea pentru rea
lizarea la termen și de calitate a 
lucrărilor încredințate in acest sector 
de importantă majoră pentru econo
mia națională. Pe scurt, ei au de în
făptuit sarcini mult sporite în com
parație cu cele din 1983. Centrul de 
greutate al activității lor se află in 
construcția hidrocentralei de la Clă- 
bucet, de la izvoarele Dîmboviței și 
a hidrocentralelor de la Voinești și 
Lerești. de pe Riușor. lingă Cimpu- 
lung. Un volum mare de muncă, 
lucrări de inaltă complexitate teh
nică — iată esența .sarcinilor ca 
revin constructorilor energeticieni.

— Ca urmare a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, ne precizează ingi
nerul Nicolae Păunescu, directorul 
antreprizei de construcții hidroener
getice Argeș, activitatea pe șantiere 
s-a îmbunătățit substanțial. Pe toate 
fronturile de excavații și de beto
nare în subteran, brigăzile noastre 
complexe aplică tehnologii adaptate 
la natura rocilor, asigurîndu-se ast
fel ritmuri de lucru de 3—4 ori mai 
mari decit în perioadele anterioare. 
La galeria de aducțiune a hidrocen
tralei Clăbucet, de pildă, betona- 
rea se execută' mecanizat în subte
ran, cu prefabricate de radier și co- 
fraje metalice. Sînt măsuri care ne 
dau siguranța obținerii unor stadii

avansate de execuție, menite să jn „front" de 100 ml. Tot ei au la 
permită grăbirea momentului purctiv, învingînd surpări de șisturi 
rii în funcțiune. S-au intensificat, rafitoase, încheierea cu succes a 
acest scop, și lucrările de finisarexcavației la galeria de acces, 
barajului, a clădirii centralei. Pi Autorii acestor performante 1 Să 
cum și lucrările de montaj. [e oprim doar la cițiva : Costache

Numeroase fapte de muncă, diău. artificier, Nicolae Pescaru, 
prinse din întrecerea socialistă decretar al unei organizații de bază, 
fășurată de constructori, demonstriutorul raționalizării „Dispozitiv 
ză că se muncește fără preget, ineumatic de strins tirfoane", pe

Pe șantiere ale ctivelor energetice 
din jui Argeș

celor dare 11 folosește cu succes formația __ I,; Inxr-- t- ™ — *—-- prcfr.- 
să” fie Încheiat curind stricatelor, radier, pe galeria Cascoe 
constructorii urgentează val. șeful de. brigadă complexă. în

de la aducțiunea pienerul Simion Teselios, ai cărui oa- 
- -_______________________________mai. mari

răspundere. Montajul < . . ..... .. ----------- -------
turbine de 32 MW ale centralei ni Ion Bălan la montarea prefa- mează “ " -* - js.— . __ ..... -

atare;
crările _  — ------- «tj—■ L . ■ .cipală a centralei. Este vorba neni înregistrează cele __  ___
un mare volum de lucrări : nitmuri de betonare și excavație. 
tare de prefabricate pe o lui Cum decurge activitatea construc- 
me de 6 km de radier, betonarețjrilor pe Riușor ? Dumitru Fușcă, 
5 km tunel, punerea în opeihfU] brigăzii complexe, ne dă un 
12 000 mc beton in matca barajjâspuns categoric și angajant : hidro- 
etc. Cele 40 000 mc anrocamente_entrala de la Lerești va fi pusă 
puse în baraj și injecțiile pe 2 aOO, funcțiune în acest an, în cin- 
âle acestuia atestă că ritmul tea celor două mari evenimente 
lucru este de trei ori mai mare djn viata partidului și poporului 
în lunile anterioare. Pe aducti|ostru : a 40-a aniversare a actului 
după două luni de la străpunsfetoric de la 23 August și Congresul 
de la nodul de presiune. oaj xill-lea al partidului. Pentru 
nii conduși de inginerul Ion Beiărirea vitezelor de excavare și In
se află in avans, față de graficipnare la aducțiunea principală a cen-

tralei, au fost alcătuite formații de 
mineri și mineri betoniști puternice 
la punctele de lucru Valea Ursului 
amonte și aval ; s-a trecut la orga
nizarea optimă a transportului de 
materiale în subteran și la stabilirea 
precisă, pe schimburi și muncitori, 
a sarcinilor și normelor de muncă. 
Urmarea ? Iată citeva dintre cele 
mai recente și semnificative reali
zări. Frontul Valea Ursului a fost 
străpuns în devans și s-a acțio
nat cu hotărire pentru mecanizarea 
lucrărilor de betonare, atît la ra
diere, cit și la pereți. în focul aces
tei bătălii muncesc cu 'abnegație și 
simt de răspundere echipele de mi
neri conduse de Gheorghe Enache, 
maistru, Nicolae Tincu și Gheorghe 
Asanache, ingineri.

— Pentru ridicarea întregii activi
tăți la cote, superioare, ne spune 
tovarășul Ion Zarzără, secretarul 
comitetului, de partid al antreprizei 
de construcții hidroenergetice Argeș, 
vom pune un accent sporit pe valo
rificarea experienței dobîndite de 
către organizațiile de partid și for- 

<mațiile de lucru, stimularea iniția
tivelor valoroase ale oamenilor, 
printr-o mai eficientă muncă poli
tică și educativă, urmărind cu stă
ruință cunoașterea exactă și înde
plinirea calitativ superioară, de că
tre .fiecare constructor, a normelor 
de lucru si a sarcinilor incredințate.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"
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TOATE LOCALITĂȚILE ȚĂRII -
ÎN pas energic cu dezvoltarea țării
O realitate pregnantă, insuflețitoare a epocii inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al partidului: 

dezvoltarea dinamică, multilaterală, armonioasă a tuturor zonelor țării

Mîndria oamenilor 
de a construi pentru oameni 

Harghita - un județ a cărui înflorire socialistă probează 
strălucit o consecventă linie politică

----------- A -----------  
PITEȘTI:

Datorita importantelor investiții realizate în perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres ol partidului, Pitești este acum unul dintre cele mai 
frumoase orașe ale țării, in ultimii 20 de ani, municipiul de pe Argeș a de
venit nu numai „capitala lalelelor", ci și „capitală" a autoturismului româ
nesc. precum și sediul a trei combinate : petrochimic, de industrializare a 
lemnului, de articole tehnice din cauciuc și al întreprinderilor de textile 
și de motoare electrice. Acestea, împreună cu alte obiective economice, au 
făcut.să crească - comparativ cu anul 1965 - producția-marfă a localității 
de peste 32 de ori, iar producția pe locuitor de 11 ori. Și aici, procesul 
de trecere de la activitatea meșteșugărească la industrializarea masivă a 
avut implicații intime și profunde in organizarea spațiului urban. Străzile 
largi, esplanadele, treptele, decalajele de contur ale fațadelor blocurilor cu 
viguroasele lor efecte de relief, amplasamentele se impun prin ritm și mo
dernitate. Pentru cei 200 000 de locuitori ai săi — în 1948 erau... 29 000 — 
municipiul Pitești de astăzi nu este numai locul unde muncesc și trăiesc, ci 
și un oraș cu ferestrele larg deschise spre viitor.

PIATRA NEAMȚ:
Dinti-un oraș cu o industrie înapoiată, cu „strada mare" împinzită de 

dughenele negustorimii avute, cu case dărăpănate, nu numai la periferie, ci 
chiar in plin centru, cu viața aceea monotonă, tipică orașelor de provincie, 
Piatra Neamț a devenit un centru industrial puternic, cunoscut pe numeroase 
meridiane ole lumii datorită produselor sale.

Combinatul de fibre sintetice Săvinești și Combinatul de îngrășăminte 
chimice Roznov au făcut din Piatra Neajnț o autentică cetate a chimiei 
românești, in ale cărei retorte se „nasc" două treimi din producția sa in
dustrială. Alte întreprinderi moderne, fie cu profil mecanic („Ceahlăul"), fie 
de mobilă sau de hîrtie, fie din domeniul industriei ușoare, conferă orașului 
prestigiul de puternic centru muncitoresc, în care viața pulsează dinamic, 
in prezent, producția industrială a orașului depășește cinci miliarde de lei. 
Un argument in măsură să justifice și înflorirea urbanistică din acești ani. 
Peste 30 000 de apartamente — anul și cartierul, începînd din 1965 încoace ; 
numeioase edificii social-culturale noi, cu linii moderne, îndrăznețe, în 
perfectă armonie cu ctitoriile lui Ștefan cel Mare, completează fericit chipul 
nou al „Perlei Moldovei".

SLATINA:
Timp de șase secole, fosta vamă a Slatinei a trăit o viață de azi pe 

mîine. Cîțiva breslași (argăsari, cojocari, cizmari și boiangii) și citeva 
prăvălii reprezentou „economia" așezării. In pragul naționalizării, totalul 
puterii motoarelor existente aici — la „Moara Aluta" și fabrica de cherestea 
„Carpatina" — se ridica la „impresionanta"• forță de 980 CP. Populația : 
tîrgului în același an 1948 era de 13136 locuitori, lată acum, în numai 
cîteva date, ce au însemnat anii socialismului pentru Slatina, mai «ales pe
rioada de cînd în fruntea partidului și statului a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 1984. Populația: 70 000 locuitori. Personal muncitor în industrie: 
45 000. Producția industrială medie pe locuitor : 288 000 lei. Treizeci la sută 
din producția industrială este destinată exportului. S-au construit 18 000 apar
tamente, o modernă casă de. cultură, cinematograf, numeroase și variate 
spații comerciale. Cetatea aluminiului. românesc de azi se înscrie în rîndul 
localităților renăscute din temelii, cunoscind o dezvoltare dinamică și 
armonioasă.

Fotografiile de mai sus redau imagini de ieri și de azi din orașele Pitești, P 
profundele înnoiri din anii socialism

iatra Neamț și Slatina, punînd in luminc 
ului Foto : S. Cristiar

Harghita este județul cu 
cel mai mare număr 
de izvoare minerale : 

peste două mii. Este un 
județ de o frumusețe na
turală cu totul deosebită, 
în care iernile severe (mi
nimele zonei : Gheorgheni, 
minus 35,5“ C și Joseni, 
minus 38° C, în 1963) te în- 
timpină cu hărmălaie în
lemnită de molizi și de ză
padă, de runcuri și de ză
padă, de toloace și de ză
padă. de brazi și de zăpa
dă, cu versante ce par 
ele însele uriașe tartine cu 
zăpadă, dar pe care verile 
tăvălesc talazuri de iarba 
vintului, de firuță, țepoșicâ 
și coarnă, de piciorul co
coșului și de părușcă... ne
maipomenita vegetație a 
acestor locuri de la obir- 
șiile Oltului, Mureșului și 
Tirnavelor.

Totdeauna a fost frumoa
să Harghita, dar searbădă 
și obidită a fost viața oa
menilor ei : „...de o rară 
frumusețe peisajele, bogat 
ne este subsolul, harnici 
și pricepuți ne sint oame
nii, dar sîntem săraci. Nu 
avem putință de afirmare 
pentru că ne lipsește ceea 
ce ne trebuie ca piinea cea 
de toate zilele — indus
tria", scria, despre județ, 
dincolo de amiaza secolu
lui trecut, cărturarul Or
ban Balâzs. Situație care 
— ca și pentru Vrancea și 
Sălaj. Alba și Vaslui, Bo
toșani și Maramureș și 
Gorj și Ialomița și Dolj, 
ca și pentru multe alte zo
ne și localități ale țării — 
s-a prelungit pină dincolo 
de cel de-al doilea război 
mondial.

Ca și oamenii altor ju
dețe subdezvoltate, minați 
din urmă de nevoi, bărba
ții și femeile Harghitei iși 
părăseau casele, • curțile, 
locurile natale și se încre
dințau punctelor cardinale, 
aciuindu-se pe la Tirgu 
Mureș și Brașov, Cluj și 
Oradea și chiar pe la 
București. Județul se de
popula dureros, dar alte 
soluții nu erau, Toplița 
este un exemplu, dar ace
lași lucru poate fi spus — 
păstrind proporțiile — des
pre Miercurea-Ciuc ori 
Cristuru Secuiesc, Odor- 
heiu Secuiesc sau Gheor
gheni, Tușnad, Bălan, Bil- 

, bor, Vlăhița, Sinsimion, 
Remetea, Praid... Săteni ori 
tîrgoveți, deopotrivă, tic
seau trenurile sărăciei, 
navetele speranței...

Dacă prin anii ’40 i-ai fi 
spus unui toplițean că, 
peste cîteva decenii, el sau 
copiii săi vor trăi intr-un 
oraș-oraș —și asta fără ca 
să-și părăsească bătătura 1 
— te-ar fi privit ca pe un 
căzut din Lună. Nici prin 
anii ’60 n-ai fi cules mai 
multă crezare. Prea zăcută 
și’ ințepenită și adormită 
era în mintea oamenilor 
imaginea așezării a cărei 
unică înviorare părea aceea 
a vintului aflat în galop 
peste acoperișurile din șiță. 
Intimplările de ținut minte 
frizau miracolul. Un om a 
fost atacat în pădure de un 
urs. Cum-necum, omul a 
biruit. Cu mîna goală a 
vlăguit dihania și a tirit-o 
de limbă pînă la linia mare 
a satului. Mulți ani după 
aceea ulița s-a numit Ur- 
seni (actuala stradă Ștefan 
cel Mare). La pădure e 
ca la pădure, nu ? Apoi, 
tot la capitolul evenimen
te : toplițele — izvoarele 
cu ape fierbinți, de sor
ginte radioactivă. Căci To
plița de la... toplițe se 
trage. Cam atita în ordine 
supranaturală și naturală, 
în rest ? Truditori care-și 
ciștigau piinea din secure 
(secole la rînd, meseria de 
bază și de vază a harghi- 
tenilor a fost doar... pădu
rea). Toplița — ca și ju
dețul — sărăcea cu fiecare 
vagon de cherestea care se 
ducea. Și-atunci, cum să 
te fi crezut toplițeanul — 
harghiteanul că — tot des
puiat fiind de lemn, adică 
de unica lui avere — va 
trăi la oraș și încă fără să 
plece' de acasă ?

Si totuși !, Toplița anu
lui ’84 este un oraș

•> autentic. (în Harghita 
anului 1965 existau cinci 
orașe ; acum sint nouă I). 
Ce-i drept, atît timp cit 
S-a bazat pe o singură in
dustrie, pe forestieră — și 
aceea rudimentară — To
plița (ca și județul) a cam 
bătut pasul pe loc. Cu 
timpul — înțelegeți prin 
asta perioada de după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, dar mai ales anii de 
după' 14 august 1971, data

tn care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat orașul 
— s-a modernizat fabrica 
de cherestea, s-au con
struit fabrica de mobilă, 
fabrica de plăci aglomerate 
din lemn, o fabrică de în
călțăminte, o întreprindere 
de tricotaje... în 1965, volu
mul investițiilor a fost la 
Toplița de aproape 10 mi
lioane și jumătate de lei ; 
acum, în 1984, este de peste 
64 de milioane. (în ultimii 
douăzeci de ani investițiile 
din județul Harghita s-au 
ridicat la impresionanta 
cifră de 27,720 miliarde de 
lei I). Noile ocupații i-au 
rupt pe oameni de pădure 
(deși la I.F.E.T. Miercurea- 
Ciuc lucrează peste 7 000 
de oameni), i-au determi
nat să-și schimbe felul de 
viață, cei plecați cîndva 
s-au întors...

Zilele trecute răsfoiam 
împreună cu Toader 
Bendriș. primarul o- 

rașului, un album de foto
grafii. în una dintre ele 
s-a fixat în ..memoria" 
bromurii de argint un as
pect absolut banal pen
tru Toplița , veche : pe 
o uliță în pantă un om 
cară două găleți cu apă. 
Așa s-a întîmplat pină in

Prin marile Împliniri so
cialiste, în condițiile înflo
ririi întregii noastre patrii, 
județul Harghita constituie 
una dintre cele mai eloc
vente expresii ale justeței 
și înțelepciunii liniei direc
toare a politicii partidului 
nostru de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor 
țării. Subliniind această 
idee, tovarășul Iosif Szasz, 
primul secretar al Comite
tului județean Harghita al 
P.C.R., ne declara :

— Marile investiții pe 
care, la inițiativa partidu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patria 
socialistă le-a alocat pen
tru dezvoltarea județului, 
împreună cu munca unită, 
plină de dăruire a comu
niștilor, a tuturor locuito
rilor acestor plaiuri, ro
mâni și maghiari, au îm
bogățit harta Harghitei cu 
noi și moderne unități in
dustriale, ritmul anual de 
creștere a producției in
dustriale fiind superior 
celui pe economia națio
nală. în fostul județ slab 
dezvoltat au apărut plat
formele industriale de la 
Miercurea-Ciuc. întreprin
derea de matrițe și piese 
turnate din Odorheiu Secu

EGALITATEA REALĂ ARE LA BAZĂ 

ARGUMENTELE REALITĂȚII: 
In 1984, volumul producției 

industriale a județului 
Harghita este de 6,3 ori 
mai mare decit in 1965. 
Producția care se obținea 

» urmă cu aproape 80 
ani se realizează acum 

m numai două luni.
18 decembrie 1975. „A fost 
ziua cea mai fericită din 
viața mea de președinte al 
consiliului popular, ziua în 
care Gura Hurdugașului a 
fost captată și silită să 
intre prin țevi în aparta
mente și prin curțile oa
menilor. Căci ce oraș este 
acela fără apă și fără ca
nalizare ?“. Apa le-a per
mis toplițenilor să-și ridice 
mai repede casele. In 1975 
dacă se construiau 30 de 
apartamente ; în ’82 s-au 
construit 400. în ultimii 20 
de ani la Toplița s-au ri
dicat 2 395 locuințe, pro
blema lor pare să fi fost 
rezolvată, deși populația a 
crescut de la peste 10 000 
de locuitori în 1965 la 
aproape 17 000.

Și tot în ultimii ani, .la 
Toplița s-au mai dat în 
folosință : două licee in
dustriale, trei săli de gim
nastică, trei școli generale, 
două internate, o policlini
că, o creșă, două grădini
țe, un dispensar, spații co
merciale în suprafață de 
6 000 mp, un hotel cu 142 
de locuri, o centrală tele
fonică automată, farmacie, 
două poduri peste Mureș, 
sediul Băncii Naționale... 
Este de nerecunoscut To
plița nouă, dar am mai 
spus : puteam alege multe 
alte exemple, ne-am con
vins străbătind județul în 
toate direcțiile. De nere
cunoscut datorită înnoiri
lor sint și Miercurea-Ciuc, 
Odorheiu Secuiesc, Cris
turu Secuiesc, Bălan, Tuș
nad, Vlăhița...

Oricine poate verifica pe 
viu. și aici, pe aceste 
meleaguri, adevărul in
contestabil că în România 
socialistă toti cetățenii — 
fără deosebire de naționa
litate — participă în mod 
egal și cu conștiința unită
ții întregului popor la în
treaga viață economică, so
cială și culturală a tării, că 
soluționarea efectivă a pro
blemei naționale Ia noi 
pornește de la premisa — 
subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in repe
tate rînduri — că adevă
rata egalitate trebuie să se 
bizuie pe o temelie econo
mică solidă, ceea ce impli
că dezvoltarea armonioasă, 
pe întreg teritoriul țării, a 
forțelor de producție din 
industrie și agricultură.

iesc, întreprinderea de u- 
tilaje și piese de schimb 
din Gheorgheni, întreprin
derea de oțeluri speciale 
forjate din Cristuru Secu
iesc și multe altele. Loca
lități care în urmă cu un 
deceniu și jumătate nu su
gerau vreo semnificație 
majoră din punct de ve
dere economic s-au trans
format în acest răstimp în 
centre muncitorești de 
prestigiu.

în prezent, volumul pro
ducției industriale a Har
ghitei este de 6,3 ori mai 
mare decit în 1965, pon
derea industriei in eco
nomia județului fiind de 
61 la sută, produsele har- 
ghitene — aproape 80 la 
sută dintre ele se realizea
ză în capacități date in 
folosință după 1968 — se 
exportă în peste 30 de țări 
ale lumii. Dealtfel, întrea
ga producție industrială din 
anul înființării județului o 
obținem acum în numai 
două luni, în acest an — 
eel de-al 40-lea al libertății, 
anul Congresului al 
XlII-lea al partidului — 
noi, harghitenii, ca dealt
fel întregul popor, evocăm 
cu recunoștință și mindrie 
momentele de prezență in 
mijlocul nostru a președin
telui țării, care ne-a vizitat 
în repetate rînduri. Fiecare 
vizită de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a 
constituit un puternic fac
tor dinamizator al mersu
lui nostru înainte.

Ne-am convins o dată 
mai mult că munca 
înfrățită, egalitatea în 

drepturi, bunăstarea sint 
realitățile palpabile ale fie
cărei zile, au temelii so
lide, iar principalul con
structor al acestora este 
Partidul Comunist Român. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru din 
iunie 1978 : „Dez.voltarea 
industrială a județului 
Harghita, ca a tuturor ju
dețelor României socialiste, 
demonstrează cu putere 
felul in care se realizează 
in viață hotăririle partidu
lui nostru, preocuparea 
partidului și guvernului de 
a asigura dezvoltarea ra
pidă a tuturor județelor, ca 
o condiție a bunăstării po
porului, a egalității in

drepturi între- toți cetățenii 
patriei noastre, fără deose
bire de naționalitate. Asi
gurăm astfel condiții de 
muncă și de retribuție ega
le, posibilitatea tuturor de 
a lucra in oricare sector 
de activitate în raport cu 
calificarea, cu pregătirea 
profesională și tehnică". 1

Aceste adevăruri pot fi 
probate orieînd. în 
ultimii douăzeci de 

ani; în județul Harghita 
au fost create 57 850 noi 
locuri de muncă, ceea ce 
înseamnă că locuitorii ei, 
pînă nu demult nevoiți 
să-și găsească de lucru in 
alte părți ale țării, lucrează 
acum la ei acasă. Și mai 
înseamnă acest „lucru la 
ei acasă" însușirea și prac
ticarea urtor meserii de 
înaltă calificare, datorită 
atît mașinilor și utilajelor 
moderne, de mare comple
xitate și eficiență cu care 
a fost dotată industria har- 
ghiteană, cit și profilului 
producției. Iar aceasta im
plică, pe de o parte, o in
struire superioară a oame
nilor (în Harghita s-a dez
voltat și se dezvoltă o 
rețea școlară care cuprin
de toate gradele învăță- 
mîntului românesc, deci 
inclusiv superior, în toate 
clasple și grupele de studiu 
se învață în limba mater
nă, asigurîndu-se o struc
tură corespunzătoare a șco
lilor și secțiilor cu limba 
de predare maghiară), iar 
pe de altă parte retribuții 
corespunzătoare (cîștigul 
mediu realizat azi în județ 
este de patru ori mai mare 
decit în 1968). Și nu în 
ultimul rînd, dezvoltarea 
și emanciparea localităților 
județului.

Din nou cîteva cifre. 
Prima : 334 — reprezintă 
ponderea personalului mun
citor la mia de locuitori, 
ceea ce înseamnă stabili
zarea forței de muncă în 
județ (în 1965, același in
dicator era 197). A doua : 
45,1 — este procentul popu
lației urbane în Harghita 
(în 1965 era doar de 25,1 
la sută). Adăugați la toate 
acestea că peste 40 la sută 
din populație s-a mutat in 
acești ultimi ani in case 
noi, că in județ s-au mai 
edificat 24 de școli noi cu 
228 săli de clasă, 22 de in
ternate cu 2 662 locuri, 24 
de grădinițe cu 2 860 locuri, 
10 creșe cu 1 292 locuri, 6 
dispensare umane, spitale, 
cinematografe, , policlinici, 
baze sportive, case de cul
tură etc. etc. și veți obține 
imaginea reală a activității 
larg creatoare a oamenilor 
Harghitei, o materializare 
a împlinirii și dezvoltării 
personalității lor, a egali
tății de șanse și realizări, 
asigurată de orînduirea 
noastră în anii pe care — 
pe drept cuvint — poporul 
i-a denumit cu mindrie 
„Epoca Ceaușescu".

Acestea fiind realități de 
fiecare zi ale unui județ 
altădată minat de sărăcie 
și tensiuni ce păreau in
solubile, reporterilor li se 
pare absolut firesc să no
teze că, iată, la Miercurea- 
Ciuc, Vasile Ștefan de pe 
Aleea Copiilor nr. 4 și 
Maria Lukăcs de pe strada 
Inimii nr. 10 se prezintă in 
fața ofițerului stării civile 
pentru a spune un DA 
apăsat viitoarei lor. familii, 
ca și Francisc Nemeth din 
comuna Lunga și Aurelia 
Velican de pe bd. Frăției 
nr. 17, ca și Neculai Enă- 
soaie și Ildiko Korpos, ca 
și Ladislau Fatta și Ru- 
sanda Godea, ca și Gheor- 
ghe Marin și Eva Toke...

Copiii unor astfel de 
familii ? Iată, In alt loc, 
la Qdorheiu Secuiesc : fe
telor familiei Liviu și 
Ana Zamfirescu, Carmen 
și Laura li se pare abso
lut normal să urmeze sec
ția română a Școlii peda
gogice. dar să frecventeze 
și cursurile de limbă ma
ghiară, după cum Sandor 
Balăzs crede că n-ar mai 
fi în rînd cu lumea dacă 
fiul lui de 4 ani, Barna, 
n-ar „absolvi" grădinița 
în limba română. Așa și 
este.l Doar Sandor Balâzs 
și Liviu Zamfirescu lu
crează împreună la între
prinderea de matrițe și 
piese turnate, locuiesc în 
același oraș, respiră ace
lași aer... Ca și ceilalți 1

Cert este că în Harghi
ta — județul cu cele mai 
multe izvoare din Româ
nia — nu vor seca nici- 
cînd izvoarele muncii în
frățite și. egalitatea în 
drepturi.

Mircea BUNEA 
Ioan D. KISS

./
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MARILE VALORI ALE CREAȚIEI ROMÂNEȘTI 
-repere ale educației patriotice, 
umaniste a cititorilor de astăzi

Revitalizarea spectacolului liric

In mod neîndoios, capacitatea de 
îmbogățire și de innoire a unei 
literaturi, gradul ei de actua

litate și de pătrundere în universali
tate țin nu numai de resorturile in
time ale talentului, ci și de sensurile 
mai largi ale climatului cultural in 
care se dezvoltă scriitorul, de vigoa
rea unei tradiții care-1 ajută să-și 
găsească mai bine și mai ușor locul 
său între ceilalți, să se fixeze in 
timp. Acest mod de a concepe tra
diția, despre care G. Călinescu spu
nea inspirat că ar fi „înaintarea or
ganică după legi proprii", trebuie 
să-1 avem în vedere și atunci cînd 
vorbim despre felul nostru propriu, 
românesc, de valorificare a moșteni
rii culturale, de punere în valoare a 
acelui tezaur de gîndire și simțire al 
trecutului care leagă istoria de pre
zent și-i conferă durabilitatea, per
manența.

Martore ale acestui complex me
canism de transmitere ne stau întot
deauna de față o categorie de cărți 
pe care noi o numim indeobște in
strumente de lucru, intrucit ele adu
nă. sintetizează și conservă în pagi
nile lor efortul cîtorva generații de 
creatori de a pune la îndemîna spe
cialiștilor și a publicului larg citi
tor o informație bogată și diversă, 
alcătuită riguros, după legi și meto
dologii proprii, și care-1 scutește pe 
cel interesat de alergătură inutilă și 
pierdere de timp, orientindu-1. tot
odată, intr-un domeniu sau altul, cu 
siguranță și temeinicie. Istoriile, en
ciclopediile, dicționarele, bibliogra
fiile. edițiile critice de referință, cor
pusurile de corespondentă etc. se în
cadrează cu strictețe termenului, de 
care depinde, în mare măsură, pro
gresul intr-un domeniu sau altul, de
oarece. calitatea unei culturi e dată, 
fără îndoială, și de calitatea instru
mentelor de lucru pe care le posedă.

în cei 40 de ani de cultură nouă, 
socialistă care au trecut de la Eli
berare pînă acum ne apare deosebit 
de vizibil faptul că acest deziderat 
constituie unul din obiectivele esen
țiale, definitorii pentru politica parti
dului nostru în domeniul culturii, 
înfăptuirile acestor ani relevă per
manența liniilor directoare ale unei 
atitudini și ale unui mod de acțiune 
riguros științific, materialist-dialec
tic instaurate în societatea și în cul
tura noastră îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în această 
perioadă de timp s-a întărit rolul so
cial și educațional al istoriei patriei, 
s-au intensificat eforturile de elu
cidare a unor fenomene și probleme 
mai puțin lămurite, s-au pus în 
lumină, cu o atenție sporită, aspec
tele luminoase, progresiste, din tre
cutul de luptă și jertfe al poporului, 
făcînd din el un instrument de edu
cație și mindrie patriotică, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu: „Din partea noastră se 
cere să luăm ceea ce este bun în 
trecut, să cultivăm ceea ce este îna
intat, ceea ce servește ridicării ni
velului general de cunoștințe, edu
cației patriotice, formării comuniste 
a tineretului din România".

în acest spirit s-au întreprins 
si principalele demersuri din 
domeniul istoriei literare, care 
contribuie la făurirea unor instru
mente de lucru moderne, de o mare 
diversitate tematică și metodologică 
și. în același timp, de un real folos 
generațiilor ce cresc și se formează

De la o vreme încoace, vocile apo
logeților capitalismului sint tot mai 
stinse. Propaganda superconsumului. 
mai cu seamă, și-a oficializat eșecul, 
în condițiile în care „dosarul șoma
jului", tot mai voluminos, devine 
obsedant pentru societatea capitalis
tă. Presa occidentală informează că 
indemnizațiile pentru șomaj nu de
pășesc, în prezent, a zecea parte din- 
tr-un salariu obișnuit; și că aceste 
indemnizații nu se mai acordă decit 
pentru cîteva luni. Dacă această rea
litate ș-ar referi numai la cîteva mii 
de oameni, tot ar fi gravă. Dar ea 
se referă la milioane și milioane de 
oameni. Recent, cu prilejul reuniunii 
ministeriale anuale a Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.), ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Paris, s-a arătat 
că în cele 24 de țări capitaliste in
dustrializate numărul șomerilor in- 
registrați oficial este de 35 milioa
ne. Așadar, nu cîteva mii de oameni, 
ci 35 de milioane nu au un loc de 
muncă ; nu au siguranța zilei de azi 
și de mîine. Alte zeci de milioane de 
oameni se tem să nu-și piardă locul 
de- muncă, fapt care ar afecta grav 
nu numai propria lor existență, ci și 
pe aceea a familiilor. Cine să mai 
creadă, azi, în doctrina „consumato- 
rului-rege". în teoria „șanselor egale 
pentru toți" ? Azi, cînd criza econo
mică este însoțită in societatea ca
pitalistă de o puternică și persisten
tă criză a valorilor și a idealurilor.

ILUZII PIERDUTE. O profundă 
„criză a speranțelor" domină, in pre
zent, „ideologia capitalului". Astrolo
gia proliferează în Occident ; nume
roși oameni deznădăjduit! ajung să 
creadă că vor primi de la aștri răs
punsurile pe care societatea nu le 
mai poate da. Și aștrii se dovedesc a 
fi... generoși. Pentru o sumă consi
derabilă, „cititorii în stele" își asi
gură „protejații" de totala reușită 
in viață. Adică în profesie și în po
litică. Se vede însă că ( societatea 
exploatării feroce nu ține seama de... 
astrologie. Ea iși urmează calea, spul- 
berînd speranță după speranță. Succe
sul in profesie devine o imposibili
tate pentru 35 milioane de șomeri. 
Cit privește reușita în politică, pînă 
și teoreticienii burghezi sînt de acord 
că in această privință orizonturile 
sint deschise numai... elitelor. Și ce 
altceva înseamnă elitismul decit o 
încercare de a justifica inegalitățile 
sociale pornind de la o realitate bio
logică : diferențierea trăsăturilor in
dividuale proprii oamenilor ? în re
alitate, in lumea capitalului orizon
turile sînt închise nu pentru cei mai 
puțin inteiigenți, ci pentru cei fără 
avere.

Desigur, această față a capitalis
mului nu este nouă. Am recitit o car
te ieșită de sub tipar cu multi ani 
în urmă : „O tragedie americană". 
Acest roman de critică socială im
presionează, in primul rind. prin des
tinul tragic al personajelor din prim- 
plan. Pentru că autorul a scris un 

astăzi in România socialistă. în rîn- 
dul lor am aminti înainte de toate 
un act restituțional cu valoare pa
triotică nedezmințită : publicarea în- 
tr-o nouă ediție, amplificată și îmbu
nătățită. a Istoriei literaturii a lui 
George Călinescu. lucrare monumen
tală, aptă să ofere o panoramă vastă 
și totodată profund originală asupra 
scrisului românesc de la începuturi 
pină azi, dar mai cu seamă asupra 
perioadei interbelice. Cunoașterea 
acestuia poate fi completată, desi
gur, în mod util, cu istoriile literare 
mai noi, precum acelea semnate de 
Al. Piru. G. Ivașcu, Ov. S. Crohmăl-

Valorificarea moștenirii literare 
— obiectiv important 

al politicii culturale a partidului 
-------------------------------- Mircea POPA --------------------------------

niceanu sau Ion Rotaru, la care se 
adaugă tratatele de istoria literaturii 
sau ale teatrului, inițiate de Acade
mia R.S.R., aflate acum într-o nouă 
fază de aducere la zi. Este limpede 
că asemenea sinteze ale unor do
menii ale culturii, artei și literaturii 
românești sint menite să pună pu
ternic în lumină spiritul creator al 
poporului nostru, originalitatea și 
umanismul creației sale, o creație iz- 
vorîtă din luptele, munca și aspira
țiile șirului lung al generațiilor.

O categorie importantă a instru
mentelor de lucru, totodată, opere de 
informare și educație largă o con
stituie dicționarele, care oferă date 
și informații specializate referitoare 
la un sector sau altul al creației li
terare. Amintim astfel faptul că in 
anii noștri s-a inițiat elaborarea unui 
interesant și original Dicționar de 
idei literare datorat lui Adrian Ma
rino, că s-au editat două dicționare 
ale scriitorilor români, unul redactat 
de Marian Popa (ajuns de curînd la 
a doua ediție) și celălalt de către 
Mircea Zaciu și un colectiv de cola
boratori, acesta din urmă fiind în 
momentul de față în faza intrării la 
tipar a primului său tom (literele 
A—L) din varianta sa îmbogățită. Pe 
primul loc în această serie credem 
că se așază însă, prin importanța și 
bogăția materiei informaționale vehi
culate. enciclopedicul Dicționar al 
literaturii române de la origini pînă 
la 1900, elaborat de un colectiv de 
cercetători ieșeni, colectiv ce își 
continuă în prezent munca pentru a 
oferi cititorilor date asupra perioadei 
următoare : literatura română din 
secolul al XX-lea. Tot în seria aces
tor dicționare menționăm, pentru 
utilitatea lor. Dicționarul cronologic 
al. literaturii române, Dicționarul de 
termeni literari. Dicționarul de pseu
donime al lui Mihail Straie. Dicțio
narul folcloriștilor. Realizarea în 
perspectivă a Enciclopediei României 
va avea darul să confere o dimensi
une semnificativă preocupărilor în 
domeniul cărților de sinteză.

în rîndul instrumentelor de lucru 
de primă importanță se înscriu și 
bibliografiile. în sectorul acesta, tara 
noastră s-a făcut cunoscută de mul
tă vreme prin două bibliografii 
exemplare : Bibliografia românească 
veche a lui I. Bianu și Nerva Hodoș.

roman al aspirațiilor neîmplinite; 
un roman al eșecului în viață. Eroii 
cărții nu-și pierduseră încă idealu
rile. Ei credeau că mai pot găsi, in 
societatea capitalistă, drumul spre 
împlinirea visurilor făurite in anii 
tinereții. „Ce fericire e să trăiești! 
Să ai tinerețea și lumea înaintea 
ta !“ — spune, la un moment dat. 
unul dintre ei. Dar Roberta și Clyde, 
principalele personaje ale roma
nului, ajung, în cele din urmă, să-și 
dea seama că nu se- pot bucura de 
această fericire. Sînt tineri, sint fru
moși, se iubesc, insă nu au avere. 
Or, în lumea capitalului, „averea 
este cheia de boltă a oricărei poziții 
solide", cum se afirmă în carte. Și 
cum a demonstrat-o cu prisosință 
viața. Clyde își suprimă iubita. Cri

De la societatea „tuturor șanselor" 
la societatea „orizonturilor închise"

ma domină Întregul roman. Sînt im
plicate, intr-un omor odios, nume
roase elemente ce exprimă trăiri pu
ternice, dragoste, ură, speranță, dis
perare, dar in principal este vorba 
despre bogăție și sărăcie, despre ne
dreptate socială. Cadrul social în 
care este premeditată crima îl con
stituie sărăcia. Dealtfel, din roman 
se desprinde concluzia că este o a- 
devărată nenorocire „să te naști să
rac, să nu ai pe nimeni să te ajute 
și să-ți dai seama că tu însuti 
nu poți să-ți îmbunătățești cu ni
mic soarta". Existența unor oameni 
săraci într-o țară bogată, a unor oa
meni umiliți ajunși la disperare — 
iată o adevărată tragedie în lumea 
capitalistă.

Dar în roman este descrisă socie
tatea capitalistă americană așa cum 
se înfățișa ea cu mai multe decenii 
în urmă. Desigur, un alt stil de viată 
este propriu, în prezent, în lumea 
capitalului. S-au produs schimbări 
radicale în activitatea economică, in 
știință, în cultură, în relațiile dintre 
oameni. Numeroase orașe au luat 
proporții uriașe, au devenit copleși
toare metropole. Activitatea zilnică 
din aceste mari aglomerări urbane 
este puternic influențată de impor
tantele progrese din domeniul elec
tronicii și ciberneticii. Unii ideologi 
vorbesc chiar despre faptul că civili
zația americană ar intra într-o nouă 
fază; ei au pus în circulație concep
tul de „societate informațională". 
Totuși, ceva nu s-a schimbat : esența 
capitalismului. Interesele oamenilor, 
ale societății sînt subordonate profi
tului. In consecință se produc în lanț 

și Publicațiile periodice românești 
de Nerva Hodoș și Al. Sadi-Ionescu, 
lucrări ce au fost completate și duse 
înainte, atît prin publicarea unor ca
taloage de manuscrise și tipărituri, 
cit și prin bibliografii analitice ex
haustive de tipul Bibliografiei anali
tice a cărților populare de Mihai 
Moraru și Cătălina Velculescu sau 
a Bibliografiei analitice a periodice
lor românești (1790—1850) avînd ca 
autori pe Ioan Lupu, Nestor Cama- 
riano și Ovidiu Papadima. Lor li 
s-au adăugat o impresionantă biblio
grafie consacrată almanahurilor și 
calendarelor românești, precum și un 

prim volum dintr-o Bibliografie Mi
hai Eminescu, la realizarea integra
lă a căreia se lucrează în continuare, 
in paralel cu tipărirea, la Editura A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia, a monumentalei sale ediții cri
tice de Opere, inițiată de Perpessi- 
cius, și care e proiectată să se în
cheie in anul aniversar al poetului, 
1989.

Cu aceasta ajungem .într-un alt 
domeniu fertil al muncii de informa
ție, cel al bibliografiilor de autor. 
Pe lingă o serie de bibliografii re
dactate și tipărite de principalele 
biblioteci centrale din țară. în ultimii 
ani marilor scriitori ai literaturii ro
mâne, precum Agârbiceanu, Slavici, 
Blaga, Kogălniceanu, Pârvan, Iorga, 
Călinescu, Xenopol li s-au consacrat 
ample prezentări bio-bibliografice, 
apărute într-o colecție special iniția
tă în acest sens de Editura științifică 
și enciclopedică. Aici vor vedea în 
continuare lumina tiparului mai 
multe bibliografii de acest gen — sint 
de așteptat fără îndoială bibliografii
le unor scriitori ca' Arghezi. Sado- 
veanu, Rebreanu — și o serie de 
bibliografii speciale consacrate unor 
reviste (din care au apărut deja cî- 
teva : Gând românesc, Luceafărul, 
Ramuri, Convorbiri literare), unor 
curente sau raporturi literare (a apă
rut pînă acum o bibliografie de acest 
gen intitulată Românii în periodicele 
germane din Transilvania), care vor 
schimba în mod cert perspectiva 
asupra unor întregi fenomene și 
epoci de cultură, nu Îndeajuns de 
studiate pînă acum.

Acest tip de lucrări ne reține aten
ția și dintr-o altă rațiune : ele con
turează mai bine și cu mai multă 
pregnanță viabilitatea propriei noas
tre literaturi, locul și importanta ei 
în circuitul de valori universale, le
găturile durabile și trainice pe care 
ea și le-a creat cu alte literaturi. O 
carte inspirată precum Literatura 
română în lume sau bibliografiile 
mai recent apărute : Bibliografia re
lațiilor literaturii române cu litera
turile străine în periodice (1859— 
1918) și Bibliografia literaturii ma
ghiare în limba română (1830—1970) 
ilustrează, credem, cu suficientă for
ță de convingere, și, în mod concret, 
pe viu, puterea de asimilare si de 
deschidere a literatorii noastre spre 

falimente ale unor firme mici și mij
locii, in timp ce profiturile marilor 
capitaliști sporesc. Statisticile arată 
că la fiecare cinci tineri unul caută 
zadarnic un prim loc de muncă.

O declarație făcută cu citeva luni 
în urmă de Edward Kennedy ne-a 
dus cu gîndul atît . la titlul, cît și la 
lumea celebrului roman amintit. Re- 
ferindu-se la milioanele de șomeri 
americani, acei „oameni fără viitor", 
cum ii numește presa occidentală, 
cunoscutul senator democrat a afir
mat că existența lor constituie pen
tru țara sa „o tragedie națională".

Șomerii sint cei dintîi care și-au 
pierdut idealurile; sint cei dintîi 
care și-au pierdut orice fel de ilu
zie că va veni o vreme cînd viața lor 
se va îmbunătăți. Opinia publică 

este mișcată. Se discută mult pe 
marginea acestei teme. Se vorbește 
cu insistentă despre „noii săraci", 
care niciodată nu au simțit lipsurile, 
dar acum viața lor a devenit grea, 
in condițiile in care se micșorează 
cheltuielile sociale și se accentuează 
depresiunea economică.

Cu toate eforturile de transferare 
pe plan mondial a efectelor unei pro
funde crize, prin ridicarea prețuri
lor produselor exportate, adoptarea 
unor măsuri protecționiste, scumpi
rea fără precedent a creditelor, capi
talismul contemporan nu reușește să 
restabilească echilibrul ce a fost grav 
dereglat. Pe măsură ce se in
tensifică șomajul, se înmulțesc cazu
rile de alienare, delincventă și crimi
nalitate. Numeroși oameni, cu deo
sebire tineri, își pierd echilibrul psi
hic, ajung la sinucideri sau cad pra
dă... fericirii pe care o aduc, iluzoriu, 
drogurile ori sectele religioase. Pen
tru milioane de oameni capitalismul 
este, în prezent, o lume a aspirațiilor 
neîmplinite, a eșecului in viață.

CUM VA FI VIITORUL CAPI
TALIST ? Iată o întrebare la 
care celor mai multi dintre ideo
logii acestuia le este din ce în 
ce mai dificil să răspundă. Cu 

-12 ani în urmă, cunoscutul sociolog 
american Alvin Toffler credea că se 
află pe drumul cel bun în prospecta
rea zilei de mîine. în cartea sa, „Șo
cul viitorului", odată cu judecăți 
de valoare realiste privind pre
zentul. creiona optimist perspec
tiva curentului năvalnic al schim
bării. Cititorului ii ' era prezen
tată o nouă și cutezătoare teorie a 

lume. Punîndu-se în evidență fon
dul ei original tradițional, venind 
din capacitatea de prelucrare și su
blimare a motivelor folclorice sau a 
celor oferite de istoria națională, 
aceste bibliografii reflectă totodată 
tendințele de sincronizare ale litera
turii noastre la progresul de idei ge
neral european, aportul ei la avuția 
spirituală a omenirii, continua pre
ocupare de a lărgi zonele de con
tact și relații cu celelalte literaturi.

Nu putem încheia aceste conside
rații, și așa în mod fatal sumare și 
limitate doar la o mică parte din 
instrumentele de lucru care au apă
rut în ultimii ani. fără a aminti o 
altă inițiativă de prestigiu, a valoro
sului colectiv de documentariști de 
la Biblioteca Academiei Republicii 
Socialiste România, de a se preocu
pa de realizarea unei Bibliografii na
ționale atotcuprinzătoare. înaintînd 
la tipar un prim volum dintr-un am
plu repertoriu ai cărții românești 
moderne. Se vor pune astfel, prin 
strădaniile conjugate ale unor in
stituții și colective de cercetă
tori. la dispoziția cititorului se
colului XX cele mai moderne in
strumente de lucru din cite s-au 
realizat în cultura română pînă 
acum, în toate timpurile - și epocile. 
Semn că epoca noastră e, și sub acest 
raport, extrem de fertilă, că în poli
tica culturală a partidului nostru evi
dențierea forței de creație a poporu
lui român, atît de larg desfășurată 
în zilele noastre, constituie un obiec
tiv permanent și de cea mai mare 
importantă.

Cosa cărții - o prezență distinctă in noua geografie spirituală a Craiovei
Foto : S. Cristian

adaptării. „Pe vremuri, scria Tofflei. 
oamenii studiau trecutul pentru a a- 
runca o oarecare lumină asupra pre
zentului. E-u insă am întors oglinda 
timpului, convms fiind că o imagine 
coerentă a viitorului ne va putea fur
niza informații prețioase și pentru 
prezent". f

Dar ce vedea Toffler în această 
„oglindă a timpului “? Ca să înțele
gem însă ce vedea, este important 
să știm, mai întîi, cum privea. Ne 
vom opri, de aceea, la polemica pe 
care o deschidea cu adepții „previ
ziunii lineare". El se referea cu în
dreptățită ironie la încercările unor 
viitorologi de a prelungi către ziua 
de miine realitățile zilei de azi. „Vă- 
zind că în prezent există democrație, 
nota Toffler, ei presupun cu naivi

tate că în viitor va exista șl mai 
multă democrație". Desigur este greu 
să crezi în previziunile unor astfel 
de viitorologi, care repetă, pe o altă 
scară de valori, eroarea comisă de 
„colegii" lor din evul mediu, ce pro
nosticau, tot cu naivitate, că arhitec
tura viitorului va fi dominată de... 
catedrale și castele. Numai că Toff
ler însuși s-a lăsat furat. în cartea 
sa, de jocul „previziunii lineare". 
Sociologul american și-a elaborat 
lucrarea sub influenta realităților 
„societății de consum". Atunci re
sursele energetice și de materii pri
me erau ieftine, consumul sporea 
vertiginos, risipa se accentua, iar 
numeroși ideologi se grăbeau să facă 
din opulentă „capul de afiș" al rea
lităților vechii societăți.

Viitorul pe care Toffler îl acuza că 
„va fi sosit prea devreme" a adus, 
într-adevăr, schimbări radicale. Dar 
altele decit cele intuite de sociologul 
american. Una după alta, criza pe
trolului, criza materiilor prime, cri
za resurselor energetice, criza fi
nanciară au zguduit din temelii lu
mea capitalului. Treptat, „societatea 
de consum" și-a epuizat valențele 
propagandistice; mitul „suveranității 
consumatorului" s-a spulberat și el 
odată cu extinderea șomajului șl a 
inflației.

Convins că „vechea civilizație", 
cum numește Toffler capitalismul 
contemporan, nu mai are resurse 
pentru a da viață previziunilor sale 
din „Șocul viitorului", sociologul a- 
merican pornește în căutarea unei 
„civilizații noi", pe care și-o imagi
nează într-o carte ce s-a bucurat de

Dezbaterile privind modernizarea 
spectacolului liric — începute cu 
cîțiva ani în urmă — au cu
noscut și cunosc un justificat 
ecou în rîndul opiniei publice 
prin cuvîntul compozitorilor, cri
ticilor. regizorilor. Este o temă de 
mare actualitate care, așa cum se 
știe, își caută incă rezolvarea de
plină. Ne gindim la afirmarea unei 
autentice școli de regie de operă, la 
asigurarea unei colaborări perma
nente cu regizorii de teatru...

Publicul este, desigur, primul care 
remarcă acele trepte sigure in revi
gorarea acestui gen de largă popu
laritate. Așa cum le-a pus în valoare, 
de pildă, regia operei mozartiene 
„Nunta lui Figaro" (premiera bucu- 
reșteană a stagiunii ’83—’84) — o co
laborare intre Hero Lupescu și, în
tr-un apreciat debut regizoral, Cris
tian Mihăilescu — intr-un spec
tacol colorat, dinamic, cu inventivă 
atitudine în plasticizarea scenelor, in 
găsirea unor moderne corespondențe 
pentru simboluri ; sau, tot la sfirșitul 
stagiunii trecute, excepționalul spec- 
tacol-poem cu operele „Noaptea cea 
mai lungă" și „Interogatoriul din 
zori" de Doru Popovict' — în viziunea 
mioritică a lui George TeodoreScu ; 
sau ultima montare a scenei lirice 
bucureștene, „Orfeu" de Gheorghe 
Dumitrescu, în concepția lui George 
Zâharescu, o desfășurare de operă- 
oratoriu, cu elemente de feerie, cu 
ecou de teatru antic. Am putea vorbi, 
de asemenea, de succesul pe care 
Dinu Cernescu l-a avut la Opera Ro
mână din Cluj-Napoca, găsind inge
nioase soluții pentru „Falstaff" de 
Verdi, de încercarea lui A. I. Arbore 
de a da tinerețe, vitalitate, prin par
ticiparea studenților Conservatorului 
bucureștean, , celor două cunoscute 
pagini : „O noapte furtunoasă" de 
Paul Constantinescu și „Isteața" de 
C- Orff...

O problemă care, cu toate împlini
rile. rămîne deschisă, o temă de pro
fundă actualitate, care și-a găsit 
un excelent răspuns și pe scena Ate- 

același mare succes la cititori : „Al 
treilea val". Este „valul" electronicii, 
al microprocesoarelor, pe care Toff
ler „le vede” pătrunzînd peste tot, 
în uzine, in birouri, in apartamente, 
modificind radical viața oamenilor, 
transformînd societatea. Imaginea so
cietății de azi și de mîine, așa cum 
ni se înfățișează în cartea amintită, 
nu este lipsită de realism, dar Toffler 
nu se poate desprinde nici in această 
nouă lucrare de accentele utopice din 
„Șocul viitorului". Asemenea multor 
ideologi occidentali, Toffler extrapo
lează efectele crizei capitalismului la 
întreaga civilizație umană; pentru 
el lumea este nediferențiată, făcînd 
abstracție de sistemele politice și so
ciale. Dealtfel, nici viitorului pe care 
ni-1 înfățișează în „Al treilea val" 
nu-i întrevede esența socială. Or. 
schimbările in care speră nu vor pu
tea fi determinate numai de ordina
toare, fără să fie revoluționate rela
țiile sociale și de producție.

Este cunoscut faptul că și în etapa 
în care „societatea de consum" se 
arată încrezătoare în viitorul ei, or
dinatorul era socotit un fel de 
„soluție ideală", de la care se 
așteptau dezlegările, orientările 
care să ducă societatea capita
listă spre progres și „prosperitate 
generală". Dar rezultatul a fost altul: 
criza generalizată care a izbucnit cu 
violentă în deceniul trecut. Reacții
le au fost dintre cele mai' diverse. 
Unii ideologi occidentali au devenit 
furioși împotriva neputinței capi
talismului de a dștiga „pariul cu lu
mea". în librării au apărut cărți cu 
titluri semnificative : „Cum va pieri 
Occidentul"; „Trădarea Occidentu
lui"; „Cum sfîrșesc democrațiile". A- 
depții filozofiei iraționaliste au găsit 
și ei terenul prielnic pentru a afir
ma că „știința nu este decit un cimi
tir de ipoteze, fiind mereu nevoită 
să-și recunoască eșecul și neputința".

In realitate însă, eșecul și nepu
tința aparțin sistemului exploatării. 
Tot mai multi gînditori occidentali au 
înțeles că, în esență, capitalismul 
este „o societate a orizonturilor în
chise".

Civilizația capitalistă apelează, de
sigur, la știință și tehnologie, dar do
minante sint concurenta, lăco
mia, violenta, dublate de o eviden
tă deteriorare a raporturilor dintre 
economie și politică, dintre dezvol
tare și putere, dintre membrii socie
tății. într-un astfel de cadru social 
se răsfring, în forme noi, desigur, 
încercările oligarhiei monopolist-sta- 
tale de a depăși, ca și în alte tim
puri, efectele crizei prin accentuarea 
exploatării maselor. O „soluție" de
ficitară — tot mai greu acceptată de 
masele populare — dovedind incapa
citatea cronică a societății capitaliste 
de a se smulge din această criză de 
durată; din această adevărată criză 
de sistem în care este angajată în
tr-un proces ireversibil.

Adrian VASILESCU 

neului Român, printr-o reprezentație 
care a însemnat de fapt mai multe 
premiere. Pentru că, pentru prima 
oară sub cupola Ateneului, în cos
tume de epocă, în regie teatrală s-a 
jucat la lumina reflectoarelor o pa
gină lirică, Filarmonica bucureșteană 
(director Mihai Brediceanu) a prezen
tat în primă audiție „Lumea de pe 
Lună" de Haydn. Regizoarea Cătălina 
Buzoianu și-a făcut, de ase
menea. debutul de mare succes 
in teatru) liric. Dirijorul Ho- 
ria Andreescu. după strălucite 
„simfonice" internaționale, in fine, 
s-a dăruit operei, adică partiturii lui 
Haydn și a reușit cu aplombul maeș
trilor baghetei să marcheze prin con
certul filarmonicii ■— evenimentul

O temă de actualitate, 
o temă în dezbatere

stagiunii. Consecința : la capătul 
unor săptămini încărcate de repetiții, 
de febrile pregătiri publicul a știut 
să răsplătească un spectacol memo
rabil.

„Lumea de pe Lună", ca și multe 
alte partituri de operă haydniene, 
este ’ necunoscută. Dificultățile pe 
care le ridică în fata soliști
lor (scriitura fiind mai mult instru
mentală decit vocală) sint cauza 
circulației restrînse. Iar aceste difi
cultăți nu sînt dintre cele care pot fi 
depășite la o simplă citire, ci compli
cate probleme privind elasticitatea 
registrului vocilor, tehnica ornamen
telor, a broderiilor, a respirației 
scurte între două lungi fraze depă
nate cu rapiditate, a trecerilor de la 
acompaniamentul clavecinului la 
susținerea orchestrală etc. Tehnica 
„beil-canto-ului" rămîne uitată și 
ariile, duetele, verva instrumentală 
cer măiestrie vocal-simfonică, știința 
luminării fiecărui moment. Adică, 
pină a ajunge să savurezi întîmplă- 
rile acestei „drama giocoso", adap
tată după libretul lui Goldoni — în- 
timplări pline de haz cu trei cupluri 
de îndrăgostiți care-1 păcălesc pe ar
țăgosul Buonafedo — drumul nu-i 
deloc neted. Nu-i simplă nici calea 
muzicii (ținînd seama, cum spuneam, 
de dificultățile partiturii) și nici cea 
a textului în desprinderea înțelesu
lui, a fibrelor acestei „tragedii ve
sele". Și, dacă muzical, partitura prin 
efortul colectiv a fost împlinită, con
flictul, depănarea subiectului, a mie
zului povestirii trebuiau inventiv 
străbătute pentru ca decantarea idei
lor să dea sens întregii desfășurări. 
Aici au intervenit fantezia regizorală, 
măiestria Cătălinei Buzoianu, făcînd 
ca o pagină a „commediei dell’ arte" 
să-și găsească revelatoare corespon

Pe urmele unor scrisori

Școlile de la sate, 
școli „ca la oraș“

Cu 40 de ani în urmă...
La 20 martie 1944, la o inspecție 

făcută școlii primare mixte din sa
tul Riu Alb, județul Dîmbovița, 
s-a constatat că aceasta „n-avea 
împrejmuire, geamurile erau spar
te, pereții murdari, clasele aproape 
goale și triste, condițiile de între
ținere inexistente", ne scrie VA- 
SILE NEAGU, corespondent volun
tar, citind dintr-o monografie. In 
comuna Bărbulețu, de care aparține 
satul amintit mai sus, ne precizea
ză același semnatar, „școala ființa 
intr-o cameră a preoților și, din 
cauza lipsei mijloacelor de trans
port, puțini copii din satele apar
ținătoare puteau ajunge la școala 
improvizată". In comuna Butoiești, 
județul Mehedinți, „in lăcașul unei 
ctitorii brincovene, cîțiva copii des
culți se chinuiau să descifreze bu
chea cărții", își începe scrisoarea 
EMILIAN CORÎCl, muncitor : „la 
Plosca, județul Teleorman, exista 
o școală, construită cu 100 de ani in 
urmă", amintește profesorul ION 
ENE, de la școala generală din 
aceeași comună ; la Grojdibodu și 
în comuna Coteana, județul Olt, 
aflăm din scrisorile lui C. SALCIA- 
NU și VASIDE TONU, aceleași jal
nice improvizații caracterizau lăca
șurile de învățământ. în comuna 
Lungești, județul Vilcea, situația 
era similară cu a celor amintite, 
rezultă din rîndurile profesorului

...și după
Iată acum, succint, replica pre

zentului la realitățile trecutului în
fățișate mai sus :

Sîntem, deci, la Riu Alb, în nor
dul județului Dîmbovița. Mai intii, 
să poposim la școală. Dar la. care 
din ele'!... pare să ne întrebe în 
scrisoarea sa același VASILE NEA
GU. „Căci acum sint trei școli ge
nerale și trei grădinițe pentru copii. 
Majoritatea construite în ultimii 20 
de ani. La cîțiva pași, construcția 
modernă a căminului cultural care 
abia a împlinit șase ani de exis
tență : are club, sală de spectacole, 
bibliotecă, are și un muzeu..." Să 
mergem mai departe, în comuna 
Plosca, județul Teleorman. „Există 
aici, în centrul comunei, un ade
vărat complex școlar format din 
două clădiri cu etaj : două școli în
zestrate cu mijloace audiovizuale, 
ca în metropolă, o grădiniță și o 
creșă. Școala veche, a treia deci, a 
fost complet renovată. Trei școli în 
care învață 1134 școlari și predau 
63 de cadre didactice. Căminul cul
tural — construcție tot nouă, se 
mândrește cu cîteva titluri de lau- 
reați la. «Cintarea României»", își 
încheie scrisoarea profesorul ION 
ENE din comuna amintită. Și la 
Butoiești, în județul Mehedinți, 
„ființează o școală nouă, cu etaj, 
dotată cu laboratoare ca. la oraș", 
aflăm din rîndurile corespondentu
lui EMILIAN CORlCI. Oprim cîte
va clipe și în comuna Grojdibodu, 
județul Olt. Aici, printre cele mai 
impunătoare construcții se numără 
școala de 10 ani și grădinița de 
copii, ambele cu etaj și dotări co
respunzătoare, ne scrie C. SAL- 
CIANU, care-și încheie rîndurile 
cu un detaliu emoționant : „...In 
forfota străzii mi-au atras atenția 
ținuta elevilor, uniformele lor so
bre, ghiozdanele noi și umbrelele 
cu care se apărau de ploaie. Și 
m-am gîndit la lipsurile și greu
tățile din trecut și i-am văzut apoi 

dente în filmul mut și o reală rezo
nanță în arta comediei moderne, reu
șind ca o poveste liniară să fie trans
ferată într-o construcție de planuri 
suprapuse (după scenografia semna
tă de Lia Monțoc și N. Ularu), de 
lumi care-și caută ecouri în imagini 
răsfrînte. în simboluri și speranțe. 
...Astfel, după datele libretului, 
Ecclitico, pretins astronom, aranjează 
panopticul lunetei sale pentru a-1 pă
căli pe bătrinul Buonafedo că lumea 
de pe Lună este exact, dar exact 
cum acesta și-o dorește ; ba, prin 
miracolul elixirului îl face să creadă 
că a și ajuns pe Lună... ; dar de pe 
Pămint (unde personajele capătă 
gesturile eroilor filmului mut : Bus
ter Keaton. Chaplin, Mac Sennnett), 
imaginea de pe Lună are culorile 
„commediei dell’ arte" (cu aluzie la 
celebrele personaje Pantalone, Capi- 
tano. Il Dottore etc.). Două lumi care 
se intersectează, care caută dezlegări, 
care se unesc in cele din urmă adop- 
tind limbajul general al „commediei 
dell’ arte", așa cum se întimplă în 
jocul cuplului care seamănă cu Pier
rot și Colombina, în jocul măștilor. 
De la mișcările frînte ale „cascado
rilor rîsului", lumea de pe pămint se 
contaminează, adoptă verva și culoa
rea „commediei dell’ arte" pentru a 
rosti finalul pătruns de tonurile ma
jore, pline de tinerețe, ale muzicii lui 
Haydn. La construcția și mișcarea 
fiecărui plan ingenios, Cătălina Buzo
ianu adaugă individualizarea fiecărui 
rol, a fiecărei mișcări (bineînțeles 
după posibilitățile actoricești), con- 
trapunctează nouă „voci" pentru o 
sugestivă, o fermecătoare imagine de 
ansamblu.

O reprezentație de mare vervă. Sub 
bagheta inspirată a lui Horia An
dreescu (riguroslin respectarea stilu
lui, în strădania de a limpezi parti
tura în toate meandrele ei), prin par
ticiparea unei distinse muziciene — 
Irina Gavrilovici, detașîndu-se, re
marcabile roluri de compoziție au 
împlinit : Vladimir Deveselu (tenor 
cu un frumos timbru baritonal), Teo
dor Ciurdea (un tinăr solist impus 
deja in lumea internațională muzi
cală) ; cu mult farmec, cu o remarca
bilă tehnică vocală, dezvăluind talent 
actoricesc, și-au construit aparițiile : 
Paulina Stavrache, Emilia Ciurdea, 
Olga Csorvasi, Cristian Caraman și 
Dieter Rell ; de asemenea, eroii pan- 
tomimei : Raluca Ianegic și Odalis 
Guilermo Perez — cu mișcările lor 
sugestive... Toate acestea îndeamnă 
să fie sugerată permanentizarea co
laborării cu toți cei amintiți mai sus, 
pentru ca „Lumea de pe Lună" să 
fie prezentată pentru un număr cît 
mai mare de spectatori, iar colectivul 
să devină nucleul unui ansamblu de 
operă-concert, formulă care așteaptă 
de mult impunerea în viața muzicală 
a țării.

Smaranda OTEANU

L. IONETE. în satul Săseni, comu
na Berești-Meria, județul Galați, 
situația era dramatică : „școală 
nici nu exista, existau doar cocioa
be, căsuțe sărăcăcioase, acoperite 
cu paie, hlujani sau stuf, iluminate 
cu lămpi mici de petrol, presărate 
printre drumeaguri clisoase. mineri
te de ape" — relatează THEODOR 
A. LIFICIU în scrisoarea adresată 
„Scânteii". Și exemplele ar putea 
continua.

Este imaginka tipică a școlilor de 
altădată din satele și comunele ță
rii. Acolo unde existau. Și in care 
apostolii învățământului românesc 
se străduiau să întrețină făclia ști
inței de carte, s-o perpetueze, 
transmițind-o din generație in ge
nerație, cu jertfe, cu sacrificii. Alt
fel n-ar fi fost posibil — cu toată 
baza materială precară rezultată și 
din scrisorile amintite — să mai 
vorbim de tradiția seculară a școlii 
românești. Sistemul încărcat de 
taxe, numărul extrem de mic de 
burse, numărul foarte limitat de 
edificii școlare constituiau tot atî- 
tea impedimente pentru fiii țării.

Abia după Legea din 1948 și mai 
cu seamă după noua organizare a 
școlii românești dată prin Legea 
din 1968 se vor pune bazele unui 
învățămînt modern, în pas cu epoca 
noastră.

40 de ani
pe acești copii ai socialismului și 
sufletul mi. s-a umplut de bucurie".

Nici comuna Coteana din același 
județ n-a fost uitată. Cu 14 ani în 
urmă, „s-a dat în folosință un nou 
local de școală cu etaj, cu încălzire 
centrală, cu 8 săli de clasă, biblio
tecă, laborator, sală de sport.. Cei 
450 de elevi ai școlii și cei 180 de 
preșcolari au toate condițiile să în
vețe, să crească, să-și trăiască din 
plin copilăria. Un amănunt semni
ficativ : din cele 28 de cadre di
dactice, majoritatea sint fii ai co
munei. De aici, din Coteana, ca din 
majoritatea satelor și comunelor ță
rii s-au ridicat profesori, învățători, 
medici, ingineri, juriști, muncitori 
de înaltă calificare. Și localnicii, 
dincolo de faptul că se mândresc cu 
cei întorși acasă de la studii, își 
fac un titlu de mindrie din faptul 
că, la ora actuală, dintre copiii lor 
peste 140 sint in licee și școli pro
fesionale, iar peste 20 la facultăți. 
E un bilanț pe care ei, cooperatorii 
din Coteana îl așază, firesc, la loc 
de cinste, pe graficul ascendent al 
înnoirilor" — conchide VASILE 
TONU.

Dăm o raită și la Săseni — co
muna Berești-Meria, județul Galați, 
Aici, „de cum intri în sat te-ntim- 
pină o școală nouă, o grădiniță 
pentru copii, un cămin cultural, o 
bibliotecă sătească. Construcții ale 
Epocii Ceaușescu" — precizează 
THEODOR A. LIFICIU.

încercați să puneți față-n față 
datele furnizate în capitolul de în
ceput și acestea de-acum. Nu există 
termeni de comparație. Școala, în
vățătura de carte au devenit un 
mod de existență — la sate, ca și 
la orașe, pentru toți oamenii mun
cii. Accesul la învățătură, la lumină 
este una din marile, poate una din
tre cele mai emoționante și îmbucu
rătoare izbînzi ale anilor socia
lismului.

Marta CUIBUȘ
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI Primire la C. C. al P. C. R.
Alteței Sale Regale JEAN,

Mare Duce al Luxemburgului

LUXEMBURG

Aniversarea sărbătorii naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului Îmi 
oferă plăcuta ocazie de a adresa Alteței Voastre cele mai cordiale felicitări, 
precum și urări de fericire personală, de pace și bunăstare poporului lu
xemburghez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Marele Ducat al Lu
xemburgului sărbăto
rește la 23 iunie ziua 
sa națională..

Situat în podișul Ar- 
denilor, între Franța, 
R.F.G. și Belgia, acest 
teritoriu, cu o supra
față de 2 586 kmp și o 
populație de circa 
370 000 locuitori — 
proclamat „stat veșnic 
neutru" de Conferința 
internațională de la 
Londra, din mai 1867 
— se înfățișează sub 
forma a două regiuni 
distincte : în nord, o 
zonă austeră, cu sol 
arid. dominată de 
munți, iar în sud, 
„Gutland", adică „țara 
bună", cu pășuni, hol
de și livezi de vii și, 
pomi fructiferi.

Ceea ce a permis Lu
xemburgului să facă, 
în decurs de un secol.

saltul uriaș de la țara 
renumită doar- prin 
vinuri și trandafiri la 
țara de azi, cu o pu
ternică industrie side
rurgică. au fost, desi
gur, talentul și hărni
cia locuitorilor săi, 
care au știut să valo
rifice însemnatele re
surse de minereu' de 
fier de înaltă calitate. 
Judecind după canti
tatea de oțel produsă 
pe locuitor. Luxem
burgul ocupă primul 
loc în lume. Dar lu
xemburghezii nu s-au 
mulțumit cu această 
dezvoltare unilatera
lă a economiei. Ei 
au făurit și alte ra
muri ale industriei, 
cum sint industria 
constructoare de ma
șini. chimică, textilă, a 
materialelor de con
strucții etc., ale căror 
produse formează cea

mai mare parte a ex
portului.

între România și Lu
xemburg s-au stator
nicit și se dezvoltă re
lații prietenești de 
colaborare. Contribuții 
de cea mai mare în
semnătate 
derea și 
conlucrării

la extin- 
adîncirea 
româno-

luxemburgheze au a- 
dus intilnirile la nivel
înalt de la Luxemburg 
și București, convorbi
rile dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu 
și Marele Duce Jean 
al Luxemburgului, do
cumentele încheiate cu 
aceste prilejuri des- 
chizînd noi perspecti
ve cooperării fruc
tuoase dintre cele două
țări și popoare.'in in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii. înțelege
rii și colaborării în 
Europa și în lume.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-zimbabweene de cooperare 

economică si tehnicăJ

La București s-au încheiat, vineri, 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-zimbabweene de cooperare eco- 
noniică și tehnică.

Conducătorii celor două delegații, 
președinții părților in comisia mixtă. 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului român, și Simon 
Muzenda, viceprim-ministru al gu
vernului Zimbabwean, au semnat 
Protocolul sesiunii.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite cu prilejul intîlniri- 
lor și convorbirilor la nivel înalt

româno-zimbabweene, documentul 
prevede acțiuni și măsuri concrete 
pentru dezvoltarea si adîncirea cola
borării și cooperării economice și 
tehnice între Republica Socialistă 
România și Republica Zimbabwe în, 
domeniile minier, geologic, indus
trial, agricol, în transporturi și tele
comunicații, al formării și pregăti
rii de cadre. în alte șectoare de in
teres comun, creșterea si diversifi
carea schimburilor comerciale, pe 
baze reciproc avantajoase.

(Agerpres)

cinema
• Scopul și mijloacele : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
© Competiția : GRADINA FERO
VIAR (50 51 40) — 21, VIITORUL
(11 48 03) —, 17,30; 19,45.
© Secretul lui Bachus : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; ■ 13.30; 15,45' 18; 
20.
© întoarcerea Vlașinilor : LIRA 
(317171) — 15,30; 18,15; 20,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Zică ce vor zice : GRĂDINA LIRA 
(31 71 71) — 20,45.
© Acțiunea Zuzuc : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Șapte băieți și 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 mai : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17,15; 19,30.
• Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13,30; 15,30.
© Balul de sîmbătă seara : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
© Să mori rănit din dragoste de via
ță : PROGRESUL (23 94 10) — 16: 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 
(15 6110) — 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Omul care a închis orașul : GRT- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15: 13,30;
15,45: 18; 20, SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Tații și bunicii : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
© Damen tango: UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovitură fulgerătoare : FLOREAS- 
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
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
© In așteptarea lui Filip: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Balada lui Ivanhoe : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
© Adio Texas : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20, la 
grădină — 21.15.-t
© Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11J5; 13,45.; 15,30; 
17.45: 19.45, la grădină — 21,--FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15.30;
17,45; 20.
© Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.
© Martorul știe mai mult : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
© Cactus Jack : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Program de desene animate : 
DOINA (1G 35 38) — 9; 10,45.
© Zile de fior și rîs : DOINA 
(16 35 38) — 12,30: 14,15; 16; 17,45; 
19,30.
© Vizita la domiciliu : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.
© Pțerdut și 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, GIU-
LEȘTI (17 55 46)' — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Zizania : PARC HOTEL (17 08 58)

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, vi
neri după-amiază. cu tovarășul 
Marian Orzechowski. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
(P.M.U.P.), secretar general al Con
siliului Național al Mișcării Patrio
tice de Renaștere Națională din 
Polonia, care a făcut o vizită în 
țara noastră în fruntea unei dele
gații a acestei organizații, la invi
tația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste (F.D.U.S.) „

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.M.U.P., din
tre România și Polonia, care cunosc 
o dezvoltare continuă în conformi

tate cu înțelegerile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone. A fost afirmată, tot
odată, dorința de a dezvolta rapor
turi de colaborare intre F.D.U.S. și 
Mișcarea Patriotică de Renaștere 
Națională din Polonia, exprimindu-se 
convingerea că aceasta va avea e- 
fecte pozitive asupra extinderii rela
țiilor româno-polone.

La convorbire au participat tova
rășii Tamara Dobrin, președinte exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., și Iosif Uglar, vicepreședin
te al Consiliului Național al F.D.U.S.

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, a avut' 
o întrevedere cu delegația Mișcă
rii Patriotice de Renaștere Națională 
din Polonia.

A avut loc up schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
româno-polone, m spiritul înțelege
rilor convenite cu prilejul recentei 
vizite in 'Polonia a secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și s-au discutat o serie 
de probleme ale situației internațio
nale.

în aceeași zi, oaspeții polonezi 
s-au întîlnit cu tovarășa Emilia So- 
nea, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale.

A fost evidențiată activitatea par
lamentelor celor două țări in promo
varea colaborării internaționale, in 
consolidarea păcii și înțelegerii în 
lume.

La întrevederi a participat Bohu- 
slaw Stachura, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația M.P.R.N. a vizitat unități 
economice și social-culturale și a 
purtat convorbiri cu membri ai con
ducerii Consiliului județean Argeș 
al F.D.U.S.

★
In perioada 19—22 iunie a.c„ o dele

gație a tinerilor socialiști în Partidul 
Social-Democrat din R.F. Germania, 
condusă de Ulf Skirke, președintele 
organizației, a efectuat o vizită în 
Republica Socialistă România, la 
invitația Uniunii Tineretului Comu
nist. Oaspeții au avut convorbiri cu 
tovarășul Nicu Ceaușescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., au fost 
primiți la C.C. al P.C.R., Ministerul 
Educației și învățămintului. Ministe
rul Afacerilor Externe și la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, s-au 
intîlnit cu reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Comunist din municipiul 
București'și din județele Brașov și 
Prahova. A fost realizat un larg 
schimb de opinii și informații privind 
preocupările actuale ale celor două 
organizații, și au fost trecute în re
vistă o serie de aspecte ale mișcării 
internaționale de tineret, relevîn- 
du-se semnificația pe care o are pen
tru tinăra generație;, marcarea in .1985 
a Anului. Internațional, af Tineretului. 
Reprezentanții Uniunii . Tineretului 
Comunist și tinerilor socialiști în 
Partidul Social-Democrat din R.F. 
Germania și-au exprimat hotărîrea 
de a dezvolta raporturile de coope
rare dintre cele două organizații, în

interesul cauzei păcii, al înțelegerii 
și colaborării internaționale.

★
Cu prilejul Zilei onomastice a re

gelui Spaniei, Juan Carlos I, amba
sadorul acestei țări la București, 
Jose Maria Alvarez de Sotomayor y 
Castro, a oferit vineri o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Alexandru Roșu, ministru se
cretar de ' stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de artă 
și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Galeria „Căminul artei" din 

Capitală a fost deschisă, vineri la 
amiază. expoziția „Grafica din 
R.P. Ungară", care prezintă creații 
reprezentative ale unor artiști con
temporani din tara vecină.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. Uniunii artiști
lor plastici, alți oameni de artă 
și cultură, membri ai Ambasadei 
R.P. Ungare la București, un nu
meros public.

★
Sub egida Consiliului Culturii șl 

Educației Socialiste, Uniunii scriito
rilor și Muzeului literaturii române, 
vineri a avut loc în Capitală Sesiu
nea omagială „Centenar Panait 
Istrati". Manifestarea se înscrie în 
suita de acțiuni cultural-artistice ce 
se desfășoară în țara noastră cu 
prilejul 'împlinirii a o sută de ani de 
la nașterea lui Panait Istrati. perso
nalitate înscrisă în calendarul ma
rilor aniversări culturale recoman
date de UNESCO pe anul 1984. 
Sesiunea s-a constituit intr-un oma
giu adus lui Panait Istrati, scriitor 
intrat definitiv în patrimoniul lite
raturii naționale și universale.

In cadrul manifestărilor desfășu
rate cu același prilej în țara noas
tră se înscriu, de asemenea, ședința 
publică de comunicări „Panait Is
trati", organizată de Academia Repu
blicii Socialiste România, expozi
țiile „Pentru . a fi iubit. pămîntul". 
reunind mărturii documentare legate 
de viața și opera scriitorului, și 
„Ciulinii Bărăganului", expoziție de 
apță.plastică cu .lucrări semnate de 
Vasile Pintea. La Brăila va fi des
chisă, la 1 iulie, o expoziție memo
rial permanentă „Panait Istrati", 
iar la Baldovinești. expoziții consa
crată copilăriei marelui prozator.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
ATLETISM. La concursul interna

țional de atletism de la Madrid, 
sportiva româncă Vali Ionescu a 
cîștigat proba feminină de săritură 
în lungime, cu performanta de 7,11 
m. La aruncarea suliței pe primul 
loc s-a situat campioana cubaneză 
Caridad Colon, cu 64,80 m. • La 
Los Angeles. Mike Tully a stabilit 
un nou record al S.U.A. la săritura 
cu prăjina, cu 5,81 m, iar sprinterul 
Carl Lewis a cîștigat cursa de 200 
m în 19”86/100.

Alte rezultate : 400 m bărbați :
Antonio McKay — 44*’71/100 ; 400 m 
garduri femei : Judi Brown — 
54”93/100.

FOTBAL. Astăzi, la Marsilia, se 
va desfășura prima semifinală a 
campionatului european de fotbal, 
in care se vor intîlni selecționatele 
Franței și Portugaliei. Cea de-a doua 
semifinală va avea loc duminică la 
Lyon intre reprezentativele Spaniei 
și Danemarcei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 iunie, ora 21 — 26 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi în gene
ral instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea

și caracter de averse, însoțite de des
cărcări electrice și izolat de grindină. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări temporare, îndeosebi 
în estul țării și la munte, la început 
din sectorul sudic, apoi din nord și 
nord-est. Temperatura aerului în scă
dere ușoară. Minimele vor oscila între 
8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade, mai ridicate în prima zi 
în sud-estul țării.

IN INTIM PI NARE A ZILEI DE 23 AUGUST

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă pe primele cinci luni din acest an de către colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, din dome
niul circulației mărfurilor, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți in .criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirșitul lunii mai *) pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre 

sintetice Săvînești, județul Neamț, 
cu 446,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,3 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 14 la sută la livrările de măr
furi la fondul pieței, 0,4 la sută la 
producția netă, 4 la sută Ia export, 
0,7 la 6Ută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; consumurile 
de energie electrică și combustibili 
au fost mai mici decît cele normate 
cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea filatura 
de fire „Melana", județul Boto
șani. cu 336,8 puncte.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe patru 
luni.

IN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE, STICLEI 

ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Meta

lica" — Oradea cu 912,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,9 la sută la 
producția netă, 0,7 la sută la pro
ducția fizică, 1,4 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1,7 la sută la 
beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decît cele 
normate cu 26.5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de- por
țelan Alba Iulia cu 776,4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Me- 
taloglobus" — București cu 766,8 
puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — STAȚII DE CALE 
FERATĂ

Locul I : Stafia de cale ferată 
Iași cu 508,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,2 la sută la 
volumul de transport. 29,5 la sută 
la productivitatea muncii ; stațio
narea vagoanelor de marfă în tran
zit de manevră a fost mai mică 
decît cea planificată cu 0.6 la sută, 
iar la incărcare-descărcare cu 11,3 
Ia sută ; consumurile de energie 
electrică și combustibili au fost mai 
mici decît cele normate.

Locul II : Stația de cale ferată 
Simeria cu 484,8 puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Curtici cu 452,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Km. Vîlcea cu 346 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,4 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
18,6 la sută la producția proprie, 
6.8 la sută la volumul desfacerilor 
de mărfuri pe un lucrător ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile de circulație 
la 1 000 lei desfacere au fost mai 
mici decît cele planificate cu 2,6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău cu 305.8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Turnu 
Severin cu 271,1 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile Hunedoa
ra cu 382,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate, 25 la sută la canti
tatea de otel colectat, 31 la sută la 
fontă, 7 la sută la cupru ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
alamă, bronz, plumb, aluminiu, 
precum si la beneficii ; cheltuieli
le de circulație au fost mai mici 
decît cele planificate cu 15 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valori
ficarea materialelor refolosibile 
Covasna cu 265,1 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valori
ficarea materialelor refolosibile 
Călărași cu 253,6 puncte.

CENTRALE 
INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Centrala sării și neme

taliferelor București cu 591,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică. 14,5 la sută la Pro
ducția netă, 5.5 la sută la producția 
marfă vîndută si încasată. 29,2 la 
sută la volumul de pregătiri mi-

PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE CHINEZE,
TOVARĂȘUL LI XIANNIAN, ÎMPLINEȘTE 15 DE ANI
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Comuniștii, poporul chinez mar
chează împlinirea a 75 de ani de la 
nașterea tovarășului Li Xiannian. 
președintele Republicii Populare 
Chineze, militant de seamă al Parti
dului Comunist Chinez, al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

în spiritul relațiilor de strînsă 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, comuniștii români, oameriii 
muncii din țara noastră salută cu 
sentimente de bucurie acest eveni
ment aniversar. Pe bună dreptate se 
poate spune că gindurile nutrite de 
oamenii muncii, de poporul român in 
legătură cu aceasta și-au găsit o eloc
ventă și fidelă expresie în telegra

ma adresată cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu to
varășului Li Xiannian, prin care 
se transmit calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate, 
viață lungă și putere de mun
că, de noi succese in activitatea 
de mare răspundere pe care o 
desfășoară. în același timp, 
prețuirea pe care România so
cialistă. partidul nostru o acor
dă activității tovarășului Li 
Xiannian este ilustrată in mod 
pregnant de conferirea, prin 
Decret prezidențial, a înaltei 
distincții Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I, cu eșarfă, pentru con
tribuția deosebită adusă la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, la promova
rea cauzei generale a socialis
mului. păcii și colaborării inter
naționale.

Numele tovarășului Li Xian
nian, activitatea sa revoluționa
ră sint indisolubil legate de în
treaga luptă dusă de poporul 
chinez, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, împotriva 
dominației imperialiste și a 
reacțiunii interne, pentru elibe
rarea națională și socială, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
dezvoltare de sine stătătoare, 
de dreptate și progres, Născut 
in anul 1909, în județul Hon-
gan, din provincia Hubei, a par
ticipat din tinerețe la lupta re
voluționară. în anul 1927 a devenit 
membru al Partidului Comunist Chi
nez. în același an a participat la 
mișcări cu caracter revoluționar ale 
țăranilor, alăturîndu-se apoi luptei 
de partizani. A participat activ la 
războiul de eliberare, îndeplinind di
ferite funcții, intre care și cea de co
misar politic de regiment, apoi de 
divizie, ulterior fiind comisar politic 
al celei de-a 30-a armate de elibe
rare. In 1934 a participat la Marșul 
cel lung. în timpul războiului de re
zistență antijaponeză a îndeplinit di
ferite munci de răspundere atit pe 
linie de partid, cit și în cadrul ar
matei de eliberare pînă la istorica 
victorie repurtată de poporul chinez 
prin proclamarea, la 1 octombrie 1949, 
a Republicii Populare Chineze.

Cu aceeași dăruire și abnegație, 
tovarășul Li Xiannian și-a adus con
tribuția la înfăptuirea uriașei opere 
de edificare a unei societăți noi de 
construcție a Chinei socialiste. I-au 
fost încredințate muncitele răspunde
re pe linie, de partid și de stat. Ast
fel. din 1954 a deținut funcțiile de 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministru de finanțe, șef adjunct al 

. Grupului cu probleme financiare și 
economice de pe lingă C.C. al P.C. 
Chinez, membru al Comitetului Per
manent al Comisiei Militare al Co
mitetului Central al partidului. A 
fost membru al celui de al Vll-lea 
Comitet Central al P.C. Chinez, 
membru al Biroului Politic și Secre
tariatului celui de al VHI-lea Comi
tet Central, membru al Biroului Po

litic al celui de al IX-lea și al X-lea 
Comitet Central și vicepreședinte al 
celui de al XI-lea Comitet Central 
al Partidului Comunist Chinez. Ca o 
recunoaștere a capacităților dovedite 
in aceste activități, in cadrul primei 
sesiuni a celei de a Vl-a legislaturi 
a Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze, des
fășurată în iunie 1983, a fost ales 
președinte al Republicii Populare 
Chineze.

Așa cum se știe, în actuala etapă 
eforturile Partidului Comunist Chi
nez, ale oamenilor muncii din China 
populară sint concentrate spre în
făptuirea marilor obiective stabilite 
de cel de-al XII-Iea Congres al 
partidului privind transformarea

Chinei într-o tară socialistă puter
nică și modernă — realizările de 
seamă înregistrate în această direc
ție fiind urmărite cu sentimente fră
țești, de caldă simpatie și solidari
tate de poporul român.

Actualul eveniment aniversar con
stituie un fericit prilej de a evo
ca legăturile de trainică prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre cele două țări 
și popoare constructoare ale socia
lismului. Este bine cunoscut că, in 
ansamblul politicii principiale și 
consecvente de dezvoltare a relații
lor cu toate țările socialiste, parti
dul și statul nostru, România socia
listă dau o înaltă prețuire prieteniei 
și colaborării multilaterale cu Re
publica Populară Chineză. Așa 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului., președintele Republicii, 
„relațiile bune de colaborare și prie
tenie dintre țările și popoarele noas
tre sint rodul strădaniilor și efortu
rilor comune, desfășurate in decur
sul multor ani de zile. întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, pe o pro
fundă încredere între partidele și 
popoarele noastre — care, in multe 
momente grele, au conlucrat și s-au 
întrajutorat reciproc — prietenia și 
colaborarea româno-chîneză au re
zistat multor încercări, și-au de
monstrat din plin trăinicia. Tocmai 
de aceea considerăm că avem inalta 
îndatorire de a face totul pentru ca 
nivelul acestor relații să crească ne
contenit, în folosul ambelor țări și 
popoare, ai cauzei păcii și colaboră
rii internaționale".

t V
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfirșit de săptămină (partial 

color)
16,45 Săptâmîna politică
17,00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) O Sub 

semnul anului jubiliar
19,20 Noi și copiii noștri. Reportaj

19.40 Tara mea, grădină-n floare (co
lor)

19.55 Teleenciclopedla
20,25 Film : „Trei zile și trei nopți" 

(color). Regia : Dinu Tănase. Ul
tima parte

21.15 ..Răcoritoare pe... căldură mare" 
(color)

22.15 Telejurnal (parțial color)
22.30 Invitații Televiziunii (color)
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal • Sub semnul anului 
jubiliar

19.20 Buletinul rutier al Capitalei ■

Factorul hotărîtor al întăririi con
tinue a acestei mari priete
nii o constituie, după cum a 
confirmat însăși viața, relațiile de 
colaborare și solidaritate dintre for
țele politice conducătoare ale desti
nelor celor două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez. în acest cadru, de o 
mare însemnătate, prin caracterul 
lor rodnic, s-au dovedit a fi intil
nirile multiple, la București sau 
Beijing, la nivelul conducerilor ce
lor două partide și țări. în acest 
spirit, vizita efectuată în aprilie 
1982 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica Populară 
Chineză, ca și vizita întreprinsă în 
țara noastră, in luna mai 1983, de 

tovarășul Hu Yaobang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, 
s-au înscris ca momente de 
mare însemnătate in evoluția 
relațiilor bilaterale, au deschis 
noi perspective dezvoltării an
samblului relațiilor româno-chi- 
neze. Tovarășul Li Xiannian a 
fost, la rindul său, in mai multe 
rinduri oaspete al tării noastre, 
în fruntea unor delegații de 
partid și guvernamental*?, a avut 
întilniri și convorbiri cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Legăturile româno-chineze au 
o puternică temelie materială in 
colaborarea economică dintre 
țările noastre, care se dezvolta 
in baza prevederilor Acordului 
de colaborare economică și teh
nică pe termen lung, încheiat 
in 1982, a celorlalte documente 
și înțelegeri comune. Și consti
tuie un motiv de satisfacție 
faptul că, in lumina hotăririlor 
și ințelegerilor stabilite la nivel 
înalt, aceste relații se amplifică, 
în folosul ambelor popoare, al 
accelerării edificării noii orîn- 
duiri in țările noastre.
,în același timp. România și 

R.P. Chineză conlucrează activ 
pe arena internațională, sprijină 
cu hotărîre lupta pentru apăra
rea păcii, pentru libertatea, 
independența și progresul social 
al tuturor popoarelor, acționea
ză pentru abolirea politicii de 
forță și de amenințare cu forța,

pentru , soluționarea prin tratative 
a problemelor litigioase și demo
cratizarea relațiilor dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale. Ele se pronunță pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri ferme de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, considerînd, așa . cum s-a 
subliniat și cu prilejul ultimei în- 
tîlniri româno-chineze la nivel înalt, 
că în prezent, mai mult ca orieînd. 
se impune întărirea colaborării și 
unității popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni pentru oprirea 
cursului primejdios al evenimente
lor spre confruntare și război, spre 
catastrofa nucleară, pentru asigu
rarea dreptului suprem al fiecărei 
națiuni Ia viață, la libertate, pace 
și progres.

Salutînd cu căldură marele popor 
chinez prieten, cu prilejul celei de a 
75-a aniversări a președintelui Repu
blicii Populara Chineze, tovarășul 
Li Xiannian. comuniștii, oamenii 
muncii din țara noastră își exprimă 
convingerea că, așa cum se arată în 
telegrama adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relațiile de strîn
să prietenie, colaborare și solidari
tate dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor dezvolta tot 
mai mult, în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, spre binele 
popoarelor român și chinez, in inte
resul cauzei păcii, socialismului și co
laborării internaționale.

19.35 Moștenire pentru viitor. Al. Odo- 
bescu

20,10 Tinere talente. Dialogul generații
lor artei interpretative românești

20.25 Civica
20,40 Realizări șt perspective. Omul — 

valoare supremă în societatea 
noastră

21.00 Orizont tehnico-științiflc
21.25 Muzică populară
21.35 De pretutindeni. Rezervații ma

rine
21,50 Clubul tineretului
22,15 Telejurnal
22.30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

niere, 4,6 la sută la productivitatea 
muncii, 36,9 la sută la volumul de 
deschideri miniere ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
eu 5.7 la sută, iar cele materiale eu 
7,8 la sută.

Locul II : Combinatul minidr 
Ploiești cu 512 puncte.

Locul III : Centrala minereurilor 
Baia-Mare cu 464,3 puncte.

INDUSTRIA METALURGICĂ
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov 
cu 422,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la 
producția netă, 0,9 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la producția 
marfă vîndută si încasată, 4.2 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumurile de materii prime si 
materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 9,8 la sută, iar cele 
de' energie electrică si combustibili 
cu 5,4 la sută.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
Locul I : Centrul național al In

dustriei aeronautice române Bucu
rești cu 637,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 Ia sută la pro
ducția netă, 3,2 la sută la product)- , 
vitatea muncii ; depășiri de plan 1 
au mai fost obținute la export și la 
beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
2 Ia sută, iar cele materiale cu 9.6 
la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
utilaj petrolier Ploiești cu 76.1 
puncte.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București cu 
639.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția netă. 5,7 la sută la produc
ția fizică. 9.8 la sută la producția

marfă vîndută și încasată, 2,5 la 
sută la productivitatea muncii : 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export si la beneficii : con
sumurile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 3.6 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
2,9 la sută.

Locul II': Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații si 
automatizări București cu 245,7 
puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de mașini și utilaje pentru industria 
ușoară București cu 43.3 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 502,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,2 la sută la 
producția fizică, 10.3 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
6.7 la sută la producția netă. 4,4 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 2,7 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 6,3 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
metale neferoase și rare București, 
cu 164,8 puncte.

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala materialelor de 
construcții cu 91,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,9 la sută la
producția fizică. 2,4 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și incasată, 
2,2 la sută la producția netă. 6,8 la 
șută la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 0.8 
Ia sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 1.7 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala mecanică de 

articole casnice București, cu 334,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută la ex
port, 0,8 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată. 0.4 la sută la 
beneficii, 8,9 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele normate 
cu 1,8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 3 la 
sută.

Locul II : Centrala pielăriei, cau
ciucului și încălțămintei București, 
cu 245,9 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I : Centrala producției și 

Industrializării tutunului, cu 660,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,7 la suta la pro
ducția fizică, 11,7 la sută la export, 
18,8 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată. 3,5 la sută la 
productivitatea muncii, 14 la sută la 
beneficii, 8 la sută la livrări la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 1 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1,1 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase, cu 288,9 puncte.

IN TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant, eu 705,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro
ducția netă. 3,4 la sută la produc
ția fizică, 1,8 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 1,1 la 
sută la productivitatea muncii, 8.7 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decit cele normate cu 
8.1 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 3 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto, cu 348,9 puncte.

(Agerpres)



O nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie, 

solidaritate și colaborare româno-coreene
Un nou și important moment In 

întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale româno-coreene — 
astfel ar putea fi apreciată, sintetic, 
vizita pe care a intreprins-o în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

■ al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

' nia, delegația de partid și de stat a 
t Republicii Populare Democrate Co- 
‘ reene, condusă de tovarășul Kim Ir 

Sen, secretar general al C.C. al 
( Partidului Muncii din Coreea, pre

ședintele R.P.D. Coreene.
{ In acest sens, Comitetul Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R., aprobind 
J rezultatele vizitei, a dat o înaltă 
; apreciere acestei noi intîlniri la ni- 
( vel înalt și a relevat cu satisfacție 

faptul că. in timpul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 

< Sen au exprimat dorința comună de 
a ridica la un nivel și mai înalt tra
diționalele legături româno-coreene, 
de a întări și mai puternic conlu
crarea dintre țările, partidele și po
poarele noastre in construcția noii 
orinduiri și in lupta pentru cauza so-

, cialismului și păcii in lume.
întreaga desfășurare a vizitei, 

convorbirile la nivel înalt pe care 
le-a prilejuit, atmosferă sărbăto
rească, manifestările de caldă sim
patie, de înaltă stimă și considera
ție cu care au fost întîmpinaț.i cei 
doi conducători de partid și de stat 
de oamenii muncii. însuflețirea ce 
a caracterizat marea adunare popu
lară de la Palatul sporturilor și 

' culturii — toate acestea au 'consti
tuit o nouă și puternică expresie a 
prieteniei și solidarității romăno- 

i coreene.
Vizita a pus încă o dată în evi

dență rolul hotăntor al întilnirilor 
la nivel înalt pentru dezvoltarea, 
continuă a relațiilor de colaborare 
româno-coreene. Viața însăși a de
monstrat 'că frecventele intîlniri, 
la București și la Phenian, dintre 

. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, bunele raporturi 
personale de prietenie și înaltă 
stimă reciprocă statornicite între cei 
doi conducători de partid și de stat, 
convorbirile care au cuprins întotdea
una un cerc larg de probleme au 
impulsionat puternic aceste rapor
turi, le-au deschis mereu noi și fer
tile perspective. Așa a fost și de 
data aceasta.

Sintetizînd rezultatele noului dia
log la nivel înalt româno-coreean, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Sintem bucuroși să con
statăm că, și de această dată, 
vizita și convorbirile purtate se 
încheie cu rezultate rodnice. Ne-am 
înțeles, împreună cu tovarășul Kim 
Ir Sen, să facem in așa fel in-

■ cit să ridicăm pe o treaptă supe- 
I doară colaborarea ,,;șj cooperarea

economică, tehnico-științifică și cul
turală, să intensificăm contactele și 
schimbul de experiență pe linie de 
partid și de stal".

f Această rodnică evoluție caracte- 
‘ rizează in chip fericit legăturile de 

tradițională prietenie dintre poporul 
I român și poporul coreean, care s-au 
' dezvoltat și întărit continuu in lupta 

pentru țelurile comune ale eliberării
■ naționale și sociale, ale făuririi so- 
; cialismului in țările noastre. Teme

lia trainică, verificată și rodnică a 
acestor relații o constituie principii
le deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutorării 
tovărășești — principii consacrate in

: Tratatul de prietenie și colaborare 
româno-coreean și în Declarația 
comună din 1978 și care asigură 
stabilitate și perspectivă raporturi
lor reciproce, stimulind evoluția lor 
continuu ascendentă

Actualele convorbiri, desfășurate 
Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere, au prilejuit o infor
mare reciprocă cu privire la activi
tatea și preocupările P.C.R. și 
P.M.C., la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
celor două țări prietene. In acest 
cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reliefat vasta activitate construc
tivă desfășurată de intregul nostru 
popor in vederea înfăptuirii obiecti
velor pe acest an și pe intregul cin
cinal. pentru întimpinarea cu noi și 
noi realizări a celei de-a 40-a ani
versări a mărețului act de la 23 Au
gust, precum și a Congresului al 
XlII-lea al partidului. La rindul 
său, tovarășul Kim Ir Sen a relie
fat succeseie dobindite de poporul 
coreean in amplele eforturi creatoa
re pentru înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al VI-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, pentru

dezvoltarea forțelor de producție, 
pentru edificarea socialistă a țării.

Pornind de la bunele raporturi 
existente între cele două țări, valo- 
rificind experiența acumulată în ca
drul relațiilor reciproce, convorbirile 
au pus in evidență voința comună 
de â imprima un nou și puternic 
impuls legăturilor de prietenie, co
laborare și solidaritate româno- 
coreene. In acest cadru se impune, 
prin însemnătatea sa, hptărîrea de 
a dezvolta in continuare relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, ceea ce 
este de natură să confere dimensiuni 
noi ansamblului colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

In același timp, pornind de la po
sibilitățile largi de care dispun eco
nomiile naționale ale celor două 
țări, de la prioritățile programelor de 
dezvoltare economico-socială ale 
României și R.P.D. Coreene, s-a ho- 
tărît să se acționeze pentru a spori 
volumul schimburilor de bunuri ma
teriale, de a extinde și aprofunda 
cooperarea și specializarea în pro
ducție. O deosebită însemnătate are 
în acest sens faptul că aceste relații 
vor beneficia de o bază trainică 
prin hotărîrea luată de cei doi con
ducători de a se încheia un Acord 
de lungă durată de colaborare și coo
perare economică și tehnico-științil'i- 
că pină in anul 2000. ceea ce va con
feri și mai multă stabilitate, precum 
și o largă perspectivă conlucrării in 
aceste domenii atit de importante 
pentru progresul ambelor țări. Tot
odată, se vor intensifica legăturile pe 
tărîmul științei, culturii și in alte 
sfere de activitate, ceea ce va 
contribui la mai buna cunoaștere 
reciprocă a realizărilor, și preocupă
rilor celor două popoare, la întă
rirea prieteniei dintre ele.

Fără îndoială că toate aceste ho- 
tărîri corespund pe deplin interese
lor reciproce ale popoarelor român 
și coreean — de a înainta ferm pe 
calea noii orinduiri, răspunzind in 
același timp cauzei generale a so
cialismului, colaborării și păcii in 
lume.

Printr-o coincidență fericită, vizita 
înaltului oaspete a avut loc cu cîteva 
zile înaintea ..Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", care 
este marcată de întreaga opinie pu
blică progresistă și democratică intre 
25 iunie și 27 iulie. Dobindește. de 
aceea, o semnificație și mai puter
nică reafirmarea și ele această dată, 
în timpul convorbirilor la nivel inalt, 
a solidarității active a Partidului Co
munist Român, a României socialis
te, a întregului popor roman cu cauza 
dreaptă a poporului coreean, cu lupta 
sa consecventă pentru reunificarea 
pașnică și independentă a patriei, 
fără nici un amestec din afară. Așa 
pum șe știe. România sprijiAă cu fer
mitate propunerile și inițiativele Re
publicii Populare Democrate Coreene 
privind soluționarea pe cale politică, 
prin tratative a problemei reunifică- 
rii tării, cu convingerea că numai 
pe calea negocierilor sint posibile 
împlinirea acestei năzuințe fierbinți 
și legitime a poporului coreean, asi
gurarea dezvoltării sale independen
te. în acest spirit. România susține 
recentele initiative ale tovarășului 
Kim Ir Sen in legătură cu organi
zarea de tratative tripartite, precum 
și orice alte initiative si acțiuni me
nite să asigure reunificarea pașnică 
și democratică a Coreei, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor po
porului coreean, ca si cauzei păcii 
in această regiune. în întreaga lume.

Solidaritatea României socialiste 
cu poporul coreean, sprijinul acor
dat cauzei sale drepte se bucură de 
înaltă apreciere și considerație. l_n 
acest sens, tovarășul KIM IR SEN, 
in cuvintarea rostită la marea adu
nare populară din Capitală, sublinia : 
„Folosesc acest prilej pentru a ex
prima profundele noastre mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Par
tidului Comunist, guvernului si po
porului român, care au manifestat 
întotdeauna un profund interes lată 
de construcția socialismului de către 
poporul nostru și cauza unificării 
patriei si nu si-au erutat eforturile 
de a ne sprijini si susține in mod 
activ pentru realizarea cu succes a 
acestora". «

In cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători au examinat un cerc 
larg de probleme ale actualității in
ternaționale. evidențiindu-se impor
tante concluzii comune privind 
schimbările profunde din raportul 
de forțe pe plan mondial, marile cu
ceriri revoluționare obținute prin 
lupta popoarelor pentru lichidarea 
colonialismului și a politicii impe
rialiste. pentru afirmarea liberă si 
independentă a tuturor națiunilor.

Așa cum s-a subliniat in cadrul 
convorbirilor, in viața internaționa
lă s-a ajuns in ultimul timp la o 
încordare deosebit de gravă, ca ur
mare a politicii imperialiste de for
ță și dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor state, de menține
re sau reimpărtire a zonelor de in
fluentă. In mod deosebit, la agrava
rea situației a contribuit intensifi
carea cursei înarmărilor, mai ales a 
înarmărilor nucleare, care generează 
pericolul declanșării unui dezastru 
atomic, periclitind însăși existenta 
civilizației, a vieții pe Pămînl. Toc
mai de aceea s-a subliniat cu pu
tere adevărul că problema funda
mentală a epocii noastre constă in a 
face totul pentru apărarea păcii, 
pentru oprirea înarmărilor și trece
rea la dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru salvarea 
umanității de la pericolul distruge
rii. Evidențiindu-se din nou marea 
răspundere ce revine în acest sens 
șefilor de slate și dc guverne, oame
nilor politici, atit față de propriile 
popoare, cit și față de întreaga ome
nire. s-a subliniat necesitatea de a 
se acționa cu cea mai mare hotărîre 
pentru oprirea cursului evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru reluarea politicii de destindere, 
de pace și înțelegere.

Convorbirile au reliefat îngrijo
rarea deosebită fată de situația gra
vă ce s-a creat in Europa în urma 
amplasării de către S.U.A. a rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune in unele țări din vestul conti
nentului și. ca urmare, a trecerii, 
de către Uniunea Sovietică, la reali
zarea contramăsurilor nucleare a- 
nunlate. In acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția constantă a României privind 
necesitatea de a se face totul pentru 
depășirea situației periculoase exis
tente pentru oprirea amplasării ra
chetelor americane si a realizării 
contramăsurilor sovietice. pentru 
reluarea tratativelor dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A. in vederea ajun
gerii la un acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune si să deschidă calea înlă
turării oricăror arme nucleare din 
Europa și din întreaga lume. Tot
odată, a fost reliefat rolul impor
tant ce revine Conferinței de la 
Stockholm in întărirea încrederii și 
securității pe continent, președintele 
R.P.D. Coreene apreciind eforturile 
depuse de România, activitatea c- 
nergică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înlăturarea peri
colului unui război nuclear în Eu
ropa si pentru apărarea păcii, iniția
tivele si eforturile, tării noastre pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii si colaborării, fără 
arme nucleare, ca si pentru crearea 
dc asemenea zone in nordul și cen
trul Europei, in alte regiuni ■ ale tiu* 
mii.

Exprimindu-se preocuparea față 
de agravareiț, unor conflicte in dife
rite zone ale lumii, s-a reliefat im
perativul eliminării politicii de forță 
și de amenințare cu forța, soluțio
nării tuturor problemelor litigioase 
dintre state numai și numai pe cale 
politică, prin tratative.

At.it România, cit și R.P.D. Co
reeană împărtășesc opinia că se im
pun cu stringentă eforturi pentru 
depășirea situației dificile generate 
de criza economică mondială, care 
afectează, practic, toate statele, și 
îndeosebi țările în curs de dezvol
tare In acest sens, reliefindu-se a- 
dincirea decalajelor economice, lip
sa de rezultate în dialogul i.Nord- 
Sud“. împovărarea creseindă a țări
lor sărace, indeosebi ca urmare a 
politicii dobinzilor mari, s-a subli
niat necesitatea soluționării intr-un 
mod nou a problemei datoriilor sta
telor in" curs de dezvoltare, sprijini
rii eforturilor acestora pentru pro
gres economic si social. întăririi so
lidarității si unității lor de acțiune 
in vederea stabilirii unei strategii 
comune in negocierile cu țările dez
voltate. instaurării unei noi ordini 
economice mondiale.

Comuniștii, intregul nostru popor 
salută cu satisfacție rezultatele rod
nice ale noilor convorbiri dintre to
varășul, Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim lr Sen. ale vizitei delega
ției de partid si de stat a R.P.D. 
Coreene, cu convingerea că relațiile 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală româno-coreene 
vor cunoaște o dezvoltare și mai pu
ternică. in interesul construcției so
cialismului in cele două țări, al 
cauzei generale a socialismului, pă
cii. independentei si progresului în 
întreaga lume.

Al. CAMPEANU

r ~

LA PRAGA s-au desfășurat lu
crările grupei de lucru româno- 
cehoslovace de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în do
meniul industriei chimice. S-au 
analizat stadiul îndeplinirii sar
cinilor decurgind din documen
tele bilaterale, precum și di- 

Irecțiile de dezvoltare a colaboră
rii economice si tehnico-stiintit'ice 
între cele două țări in domeniul 
chimiei oină în 1990. Ladislav 

I Gerle, vicepreședinte al guvernu
lui cehoslovac, l-a primit pe pre
ședintele părții române, tovarășul 

| Adrian Stoica, ministru secretar 
de stat in Ministerul Industriei 

I Chimice.
I PREZIDIUL R. S. F. IUGOSLA

VIA A EXAMINAT MODUL DE 
ÎNFĂPTUIRE A POLITICII DE 

I DEZVOLTARE SOCIAL-ECONO-
MICA A ȚĂRII pe anul în curs, 

' îndeosebi situația actuală in sfera 
. prețurilor, precum și măsurile vi- 

zind consolidarea financiară a eco- 
I nomiei naționale — relatează agen

ția Taniug.
LA BUDAPESTA. Jânos Kâdăr, 

prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
I a avut vineri convorbiri cu can

celarul federal al R.F.G.. Helmut 
Kohl, care întreprinde o vizită ofi
cială in Ungaria. După cum trans
mite agenția M.T.I., au fost anali
zate probleme actuale ale situației 
mondiale, o atenție deosebită fiind 
acordată opririi cursei înarmărilor, 
reducerii încordării in relațiile in
ternaționale. Cele două părți s-âu 
pronunțat pentru continuarea pro
cesului început la Helsinki.

SITUAȚIA LA FRONTIERA LAO- 
ȚIANO—THAILANDEZĂ. Repre
zentantul permanent al Laosului 
la O.N.U., Kithong Vongsay, l-a 
informat pe secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
despre situația încordată creată 
la, frontiera laoțiano—thailandeză 
după ce. la 6 iunie, trupele thai- 
landeze au pătruns pe teritoriul 
laoțian, ocupînd trei așezări rurale. 
Thailanda a respins acuzațiile 
părții laoțiene. arătind că trupele 
paramilitare thailandeze au primit 
misiunea de a asigura protecția 
constructorilor unei șosele în zona 
celor trei sate aflate pe teritoriul 
thailandez — relatează agenția 
United Press International, citind 
declarațiile unui reprezentant al

Misiunii permanente thailandeze I
pe lingă O.N.U.

CERCETĂRI .ȘTIINȚIFICE ÎN |
COSMOS. Cosmonauta sovietici 
Leonid Kizim. Vladimir Soloviov și 
Oleg Alikov au intrat in cea de-a 
135-a zi de activitate la bordul sta
fiei științifice orbitale „Saliut-7". . 
In ultima săptămină — relatează 
agenția T.A.S.S. — membrii echipa- | 
jului au efectuat cercetări geofizice, 
observații si fotografii ale scoarței 
terestre iși oceanului planetar. A 
început, totodată. încărcarea re
zervoarelor sistemului motor al >
stației cu combustibilul adus de 
nava de transport „Progress-22“. - I

OBSERVATORI AI NAȚIUNI- I
LOR UNITE. Un purtător de cu- |
vini ai O.N.U. a anunțat consti
tuirea celor două echipe de obser- I
vatori ai Națiunilor Unite care vor , 
avea sarcina de a urmări modul '
cum sint aplicate in practică an- ,
gaiamentele Iranului si Irakului, 
anunțate la apelul secretarului ge
neral al O.N.U.. de a înceta atacu
rile reciproce asupra obiectivelor 
civile.

STATISTICA. Potrivit unui ra
port al Organizației Mondiale a Să
nătății, dat publicității la Geneva, 
maladiile cardiovasculare provoacă 
25 la sută din decesele înregistrate 
anual in lume — informează agen
ția Reuter. 18 la sută dintre aces
tea sint determinate de diferite a- . 
facțiuni ale căilor respiratorii, 14 
la sută — de bolile infecțioase. iar I 
9 la sută — de cancer, arată agen
ția engleză.

MOSCOVA : Schimb de mesaje 
Intre tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Konstantin Ceroenko

MOSCOVA 22 — Trimisul Ager- 
pres, S. ■ Morcovescu, transmite : 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tovarășului 
Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
cele mai calde urări de sănătate, și 
fericire, iar popoarelor Uniunii So
vietice urări de noi și tot mai mari 
succese în construcția societății co
muniste, in traducerea in viață a ho- 
tăririlor Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise din partea tova
rășului K. U. Cernenko un cald sa
lut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. împreu
nă cu urarea adresată ' poporului 
român de a dobîndi noi și impor
tante succese in înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea și 
Conferinței. Naționale ale Partidului 
Comunist Român, in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află in Uniunea 
Sovietică in fruntea unei delegații a 
sindicatelor din Romania, de către 
G. V. Romanov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

A fost subliniată importanța deo
sebită a convorbirilor care au avut 
loc între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și K. U. Cernenko pentru continua 
lărgire și adincire a relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, in interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii in lume.

S-a relevat in acest context con
tribuția pe care trebuie să o aducă 
sindicatele din România și U.R.S.S. 
la mobilizarea oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea înțelegerilor con
venite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și K. U. Cernenko, pre
cum și la întilnirea la nivel inalt a 
țărilor membre ale 'C.A.E.R.

La întilnire. care, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică, Traian Dudaș.

Încheierea convorbirilor la nivel înalt
sovieto-franceze

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat convorbirile 
dintre Konstantin Cernenko. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și președintele 
Franței, Franțois Mitterrand, aflat

în. vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Vineri au fost examinate, in 
principal, stadiul și perspectivele re
lațiilor bilaterale, părțile reafirmin- 
du-și dorința de a le dezvolta și 
adinei in continuare, relatează agen
ția T.A.S.S.

„înlăturarea pericolului nuclear — cea mai înaltă 
datorie a conducătorilor politici'1

O declarație a tovarășului Konstantin Cernenko
MOSCOVA 22 (Agerpres). — În

lăturarea pericolului de război nu
clear constituie cea mai inaltă da
torie a conducătorilor politici și de 
stat — a declarat Konstantin Cer
nenko. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. in 
toastul rostit la un dejun oferit in 
onoarea președintelui Franței. Fran
cois Mitterrand — informează agen
ția T.A.S.S. Amplasarea in unele țâri 
din Europa occidentală a noi arme 
racheto-nucleare a avut ca rezultat 
nu o sporire a securității, ci o re

ducere a acesteia pentru toti. Noi — 
a subliniat Konstantin Cernenko — 
sintem convinși că pentru ieșirea din 
situația creată sint necesare nu sim
ple asigurări' privind dragostea de 
pace, ci măsuri care să ateste hotă- 
rirea de a nu pupe U.R.S.S. în fața 
faptelor împlinite. Trebuie să fie 
inlreprins.e măsuri practice evidente, 
care să demonstreze in mod clar 
dorința de a face posibile tratati
vele. In acest, caz — a arătat vor
bitorul — U.R.S.S. va anula contra- 
măsurile pe care a fost obligată să 
le ia. ’

LA REUNIUNEA DE EXPERT!' DE LA BELGRAD

România se pronunță pentru dezvoltarea 
unei largi cooperări industriale interbalcanice

BELGRAD 22 (Agerpres). — La Belgrad continuă lucrările reuniunii 
dc experți privind cooperarea industrială multilaterală intre țările 
balcanice.

Delegațiile statelor participante au 
prezentat propuneri, sugestii și idei 
privind' obiectivele și domeniile de 
cooperare industrială multilaterală 
intre țările din Balcani, inclusiv 
colaborarea pe terțe piețe. Au fost 
examinate, de asemenea, modalită
țile și căile concrete prin care să 
fie stimulată in continuare dezvol
tarea cooperării și a specializării 
industriale intre statele din această 
regiune, inclusiv prin stabilirea unor 
mecanisme adecvate.

Delegația româpâ. care a prezidat 
joi lucrările reuniunii, atit in ședință 
plenară, cit si in grupul de redac
tare a documentului final, participă 
activ in dezbaterile generale și in 
cele, ale grupului de negociere.

Reprezentanții tării noastre au 
prezentat numeroase propuneri pri
vind domeniile și obiectivele coope
rării industriale interbalcanice. pro
movarea tsooperării pe terțe piețe și 
mecanismele care să asigure conti
nuitatea și dinamismul conlucrării 
în acest domeniu intre țările din 
Balcani.

Țara noastră a reafirmat, de ase
menea, necesitatea de a se acționa, 
în continuare, la nivel guvernamen
tal și prin intermediul organismelor

R. P. BULGARIA

ncguvernamentale. pentru consolida
rea dialogului statornicit intre țările 
din această regiune, asigurarea unei 
largi conlucrări egale. reciproc 
avantajoase, pentru stabilirea unor 
raporturi prietenești de încredere si 
bună vecinătate, in măsură să con
tribuie la întărirea păcii și securității 
în Balcani și pe continentul euro
pean. la promovarea înțelegerii in
ternaționale.

★
Președintele Consiliului Executiv 

Federal al R.S.F.I.. Milka Planinț, a 
primit pe șefii delegațiilor partici
pante la reuniunea balcanică de ex- 
perți și. cu acest prilej, a subliniat 
importanta deosebită pe care. Iu
goslavia. ca și alte țări balcanice, o 
acordă cooperării industriale mul
tilaterale dintre statele acestei re
giuni. pornind de la faptul că dez
voltarea schimburilor economice con
stituie unul dintre principalii factori 
de întărire a legăturilor interbalca
nice, a păcii și stabilității in această 
regiune. Primul ministru iugoslav a 
arătat, de asemenea, că promovarea 
cooperării industriale bi și multilate
rale. in condiții reciproc avantajoase, 
intre țările balcanice poate contri
bui la dezvoltarea mai rapidă a eco
nomiilor lor.

In sprijinul extinderii relațiilor de bună 
vecinătate între țările din Balcani

SOFIA 22 (Agerpres). — In po
litica externă a Bulgariei un loc im
portant il ocupă activitatea consacra
tă menținerii relațiilor de bună 
vecinătate cu toate popoarele din 
Balcani — a declarat Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, in alocuțiunea 
rostită la. întîlnirea de la Plevna cu 
membrii corpului diplomatic acredi
tați în capitala bulgară. In acest

cadru, au fost reamintite preocupă
rile Bulgariei cu privire la transfor
marea Balcanilor intr-o zonă liberă 
de arme nucleare. Todor Jivkov și-a 
exprimat îngrijorarea in legătură cu 
agravarea situației internaționale, ca 
rezultat al acțiunilor acelor forte 
cărora le sint străine realismul poli
tic și dorința sinceră de a salva ome
nirea de un război distrugător — 
relatează agenția B.T.A.

IN DEZBATERILE DIN SENATUL S.U.A.

Opinii In favoarea limitării cheltuielilor militare
.WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Senatul S.U.A. a aprobat un proiect 
de buget militar pe anul financiar 
1985 preconizind alocarea sumei-re- 
cord de 291 miliarde de dolari, rela
tează agpntiile A.P. și U.P.I. Deși 
nivelul aprobat este cu 14 miliarde 
de dolari mai mic decit cel solicitat 
inițial de Pentagon, el se situează 
peste cel adoptat de Camera Repre
zentanților. constituind, totodată, un 
adevărat salt față de totalul de 249.8 
miliarde de dolari alocat pentru 
exercițiul financiar curent.

dezbaterile au pus în evidență 
opiniile unor senatori care s-au pro
nunțat pentru o limitare mai severă

a creșterii cheltuielilor militare ale 
S.U.A., - prin abandonarea unor pro
grame de înarmare. In cadrul Came
rei Reprezentanților, unde majorita
tea este detinufă de democrati. chel
tuielile pentru unele programe de 
înarmare au fost limitate sau chiar 
aminate. Intre programele jn dispută 
se numără aminarea de către Camera 
Reprezentanților a trecerii la prima 
fază de cercetări in vederea creării 
de arme antisatelit, limitarea fondu
rilor pentru rachetele • ,,MXt‘, și a 
alocațiilor privind asistenta militară 
acordată unor țări din America Cen
trală.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 22 (Agerpres). — Repre

zentanți ai diferitelor grupări poli
tice din Liban au angajat noi con
tacte consacrate finalizării planului 
de securitate, a cărui dezbatere ur
mează sâ fie reluată sîmbătă de gu
vernul de uniune națională, transmi
te agenția Reuter. Se apreciază că 
aprobarea acestui plan va constitui 
un pas important pe calea reinstau- 
rării păcii in Liban.

Membri ai guvernului libanez, 
aparținind unor grupări politice di

ferite, au făcut aprecieri pozitive, 
pe linia optimismului manifestat de 
primul ministru Rashid Karame, 
care a anunțat după reuniunea de 
joi a cabinetului că au fost realizate 
progrese asupra mai multor măsuri 
de securitate. „Pentru prima oară 
apreciem că numărătoarea inversă 
spre o reglementare a. crizei liba
neze a începâț", declara Nabih Berri, 
liderul organizației politico-militare 
șiite ,,Amal“. ' •

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI^

NATIONAEE A POPORUEOI ROMÂN
In întimpinarea celei de-o 40-a aniversari a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, in diferite țări ale 
lumii, de pe toate continentele, continuă să fie organizate manifestări 
dedicate morii sărbători naționale a poporului român. In cadrul acestor 
acțiuni, în materialele și emisiunile dedicate actului de la 23 August 1944 
de presa scrisă și posturile de radio și televiziune sint evidențiate semni
ficațiile profunde ale evenimentului, moment de răscruce in istoria Româ
niei - realizările impresionante pe care poporul român, liber și stăpin 
pe destinele sale, le-c obținut intr-o perioadă de timp relativ scurtă în 
toate domeniile de activitate. Este scos in relief, in mod deosebit, faptul 
că etapa cea mat densă în împliniri, pe toate planurile, in viața poporului 
nostru este perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de 
cînd la cirma destinelor României se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

SOFIA 22 (Agerpres). — La Uni
versitatea ..Kliment Ohridski" din 
Sofia a avut loc un simpozion. 
Au fost prezentate expuneri pri
vind semnificația actului istoric de 
la 23 August 1944, marile realizări 
obținute de poporul roman in. anii 
construcției socialiste. In acest ca
dru s-a evidențiat dezvoltarea co
laborării româno-bulgare in dome
niile invătămintului, culturii, ști
inței și artei.

Studenții de la Catedra și Lec
toratul de limbă și literatură roma
nă au susținut un recital de poe
zie patriotică romanească.

In încheiere a avut 'loc o gală de 
filme documentare romanești.

In orașul Veliko Tirnovo a fost 
inaugurată expoziția documentară 
de fotografii „România — țara tu
rismului", care înfățișează pe larg 
potențialul turistic al țării noastre 
in cel de-al 40-lea an de la revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă.

La loc de frunte sint prezentate 
imagini din timpul întilnirilor tra
diționale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov.

■k
ATENA 22 (Agerpres). — La 

Atena a avut loc festivitatea lan
sării unui număr special, in lim
ba. greacă, al revistei „România 
pitorească".

Apărută in condiții grafice deo
sebite, revista cuprinde articole 
privind istoria și realitățile Româ
niei contemporane, însoțite de o 
bogată, ilustrație

Intr-un amplu articol sint rele
vate ins.emnălatea deosebită a in- 
tîlnirilor lu cel mai înalt nivel ro- 
mâno-elene. evoluția continuă a ra
porturilor politice bilaterale, cursul 
ascendent al relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări. Este subliniată, tot
odată. năzuința comună a popoare
lor român și elen- spre pace, des
tindere și securitate internațională, 

, spre transformarea Balcanilor în

tr-o zonă a păcii și colaborării, 
lipsită de arme nucleare.

In revistă sint inserate articole 
privind dezvoltarea, invățămîntului 
și științei românești, prestigiul de 
care se bucură pe plan internațio
nal.

★
CAIRO 22 (Agerpres). — La se

diul Asociației absolvenților Fa
cultății de științe economice și po
litice din Cairo a avut loc o festi
vitate in cadrul căreia au fost ex
puse și apoi donate bibliotecii aso
ciației un mare număr de lucrări 
din gindirea social-politică a pre
ședintelui României.

In cuvintul rostit cu acest prilej, 
Mustafa Kamal Ahmad, președin
tele asociației, a exprimat calde 
mulțumiri pentru donație, care 
oferă cititorului egiptean posibili
tatea să cunoască direct opera pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. „Ur
mărind activitatea neobosită a pre
ședintelui României, consacrată fe
ricirii poporului român și păcii — 
a spus vorbitorul — ințelegem mai 
bine valențele ample ale legături
lor de strinsă prietenie statornicite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hosni Mubarak, pe baza cărora 
se dezvoltă neincztat relațiile de 
prietenie și cooperare egipteano- 
romăne".

* ,BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
— In cadrul celei de-a X-a ediții a 
Tîrgului internațional de carte de 
la Buenos Aires a fost expus volu
mul „Democratizarea relațiilor in
ternaționale", din opera social-po- 
litică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, apărut anul trecut in Ar
gentina in editura ,,Enrique 
Rueda".

OTTAWA 22 (Agerpres). — In 
orașul canadian Toronto a avut loc 
o ..Săptămină a filmului româ
nesc".

Lucrările Conferinței de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 22' (Agerpres). — 

Corespondență de la Radu Bogdan : 
în ultimele ședințe plenare ale Con
ferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare in Europa, atenția 
participanților s-a concentrat indeo
sebi pe stabilirea unei structuri de 
lucru pentru examinarea propuneri
lor conținute in cele patru documente 
care se află pe masa conferinței, in
tre care și documentul prezentat de 
țara noastră.

De un interes crescînd se bucură 
în cadrul lucrărilor conferinței pro
punerile vizind îmbunătățirea siste
mului de informare, comunicare și 
consultări dintre statele participante 
în scopul prevenirii și rezolvării si-i 
tuațiilor de criză, ca un mijloc deo
sebit de important de creștere a în
crederii și securității. Asemenea pro
puneri ocupă, după cum se știe, un 
loc de frunte in documentul prezen
tat de România incă de la începutul 
conferinței, prevederi concrete in 
această privință regăsindu-se și in 
documentele avansate de celelalte 
state participante. O serie de delega
ții au subliniat in intervențiile lor 
necesitatea creării unui asemenea 
sistem de informare, care ar putea să 
aibă in vedere, așa cum a propus 
țara noastră, organizarea sistema
tică de consultări intre reprezentan
ții guvernelor, și, potrivit nece
sităților, crearea unui organ consul
tativ permanent care să se reunească 
periodic, precum și in sesiuni ex
traordinare, crearea unui sistem de 
legături, telefonice pentru consultări 
intre șefii de stat sau de guvern și 
organizarea de reuniuni la cel mai 
înalt nivel în caz de urgență. Repre

zentantul Danemarcei a avansat 
ideea creării unui sistem de legături 
telex cu caracter permanent intre 
toate statele participante pentru si
tuațiile cele mai diverse ce pot apă
rea la un moment dat pe continentul 
european.

In dezbaterile care au loc în ca
drul conferinței, reprezentanții dife
ritelor state participante continua să 
facă referiri la propunerile prezen
tate de România. Șefii delegațiilor 
Portugaliei, Italiei și Maltei au ținut 
să evidențieze, astfel, caracterul con
structiv și echilibrat, al propunerilor 
românești, precum și necesitatea de 
a se trece, așa cum susține in mod 
constant țara noastră, la o nouă fază 
a lucrărilor, la negocieri concrete 
care să permilă convenirea intr-un 
timp cit mai scurt a unor prime ma
suri dc încredere și securitate;. Pozi
ția și propunerile României sînt ur
mărite cu interes și în afara; confe
rinței. Televiziunea suedeză a pre
zentat un reportaj special in legătură 
cu activitatea țării noastre la Confe
rința de la Stockholm, subliniind im
portanța deosebită pe care România 
o acordă problemelor întăririi păcii, 
securității și cooperării pe continen
tul european. De asemenea, propu
nerile României au constituit, obiec
tul a numeroase aprecieri in cadrul 
lucrărilor colocviului privind rolul și 
perspectivele Conferinței de la 
Stockholm, care s-a desfășurat in lo
calitatea Wastei’haninge, din apropie;- 
rea capitalei suedeze, cu participarea 
unor delegați la conferință și a re
prezentanților unor prestigioase in
stitute și centre de cercetare în do
meniul securității și dezarmării. ;

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
Sheffield s-au încheiat lucrările Con
ferinței Internaționalei Socialiste, la 
care au participat reprezentanții a 
30 de partide socialiste și social-de- 
mocrate. Au fost examinate cu 
precădere dificultățile economice cu 
care se confruntă statele occidenta
le. grava problemă a șomajului, pre
cum și impactul politicii de presiu
ne a monopolurilor si băncilor occi
dentale asupra țărilor in curs de 
dezvoltare. In declarația adoptată au 
fost recomandate, printre altele, mă
suri privind reducerea substanțială 
a datoriei lumii a treia, reformarea

sistemului monetar internațional, u- 
șurarea condițiilor impuse de Fon
dul Monetar Internațional pentru 
renegocierile de datorii.

Luînd cuvintul in cadru] dezbate
rilor. Willy Brandt, președintele In
ternaționalei Socialiste, a declarat 
că ..bărbații și femeile care nti au 
un loc de muncă și securitate socia
lă nu sînt oameni liberi". Printre 
cauzele principale ale ratei ridicate 
a șomajului și crizei economice, po
trivit agenției D.P.A., Brandt a citat 
cursa înarmărilor, arătind că aceas
ta a depășit orice măsură.

Apel în vederea accesului imediat 
la independență al Namibiei

Conferința nord-americană de acțiune împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— La New York s-au încheiat lucră
rile Conferinței nord-americane de' 
acțiune împotriva apartheidului, ta 
care au luat parte, intre alții, Jesse 
Jack'sdn. candidat la învestitura Par
tidului Democrat din S.U.A. pentru 
alegerile prezidențiale din noiem
brie, senatorul Edward Kennedy, 
fosttil reprezentant al S.U.A. la 
O.N.U., Andrew Young, precum și 
președintele S.W.A.P.O., Săm Nu- 
joma.

In declarația adoptată la această 
conferință — organizată de Comite
tul special al O.N.U. împotriva a- 
partheidului — se subliniază necesi
tatea încetării- de către toate statele 
occidentale și corporațiile transnațio
nale a sprijinului acordat regimului

minoritar rasist de la Pretoria, care 
„contribuie 1a menținerea sistemului 
de segregație rasială".

Conferința a adresat, de aseme
nea. un apel la sprijinirea mai efi
cientă a luptei drepte de eliberare 
națională a poporului namibian, în 
declarația finală arătindu-se că acce
sul la independentă al Namibiei nu 
trebuie să fie tergiversat prin nici 
un fel de condiții prealabile.

„Sintem convinși — se arată în în
cheierea declarației — că' prin izola
rea regimului apartheidului și prin 
încetarea sprijinului din afară față 
de acesta se poate contribui la apro
pierea datei la care popoarele din 
Africa australă vor trăi in pace și 
libertate".
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