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Revoluția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă - 

moment crucial în istoria poporului român

A MUNCI, A CREA PENTRU ȚARĂ

dovada tea mai înaltă de patriotism revoluționar
Desigur, a fi patriot înseamnă 

să-ți iubești țara. Dintotdeauna 
patriotismul s-a întemeiat pe trai
nica dragoste de țară. Dar a iubi 
nu este totuna cu a admira. Ex
tazul in fața frumuseților patriei 
noastre, contemplarea monumente
lor durate de natură pe aceste 
meleaguri, de-a lungul mileniilor, 
ca și a monumentelor ridicate 
prin munca oamenilor, în acești ani 
de uriașă con
strucție socialistă 
de după cel de-al 
IX-lea Congres 
al partidului, sint 
stări sufletești ne 
care firesc le 
trăiesc si vizita
torii de peste ho
tare. Niciodată. 
Insă, patriotii nu 
au fost simpli 
admiratori : ei
s-au dovedit a fi 
ziditori de țară.

Istoria Româ
niei reconstituie, 
în imagini emo
ționante. străbă
tute de un puter
nic fior patriotic, 
mărețe fapte prin care au fost a- 
dăugate patrimoniului național, veac 
după veac, prestigioase înfăptuiri. 
Patriotismul fiilor acestui pâmînt 
s-a născut din dorința lor fierbinte 
ca poporul român să aibă un stat 
puternic, unitar, liber și indepen
dent; să trăiască într-o țară dem
nă, frumoasă și bogată. Adevărații 
patrioți, generație după generație, 
și-au manifestat iubirea de țară 
muncind pentru „a ei înălțare".

Niciodată, în epocile de construc
ție pașnică, patriotismul nu a pu
tut fi despărțit de ideea de muncă.

Să ne amintim de primii ani de 
după 23 August 1944, de eDopeea 
eroică a reconstrucției țării. Un 
reporter ai vremii scria că la 
Bumbești-Livezeni, pe șantierul 
național al tineretului, ,.brigadierii 
se iau /<? trintă cu munții". Era o 
metaforă ? Nu, reporterul respec
tiv consemna o realitate. Tara avea 

nevoie de drumuri de fier, de via
ducte, de conducte de gaze, de 
hidrocentrale ; totodată, era nevoie 
să fie grabnic refăcute fabricile 
distruse de război. La chemarea 
partidului comunist, nu numai pe 
șantierele naționale ale tineretului, 
ci și pe întregul cuprins al patriei, 
mii, sute de mii, milioane de oa
meni și-au suflecat la propriu mî- 
necile și au trecut la treabă. Prin

A fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul pentru 
a spori avuția națională, proprietatea socialistă, a nu pre
cupeți nimic pentru înfăptuirea politicii partidului comunist, 
ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

cipalele unelte de muncă erau cio
canul, tirnăcopul, lopata. A munci 
cu dîrzenie, cu abnegație patrio
tică, a produce mai mult, mai bine 
erau cerințe ce nu puteau fi în
deplinite, atunci, decît prin efort 
fizic. Forța brațelor, indemînarea 
constituiau trăsături de bază in 
întreaga activitate economică.

Au trecut însă anii. Socialismul 
a învins pe deplin și definitiv in 
România. După cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, în perioada 
pe care cu îndreptățire o numim 
„Epoca Ceaușescu", au fost asigu
rate condițiile pentru trecerea des
fășurată la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
chemat poporul român pe un lung 
drum de muncă — în gindirea cu
tezătoare a secretarului general al 
partidului contuinndu-se cu . preg
nanță rolul muncii ca factor activ. 

revoluționar. în măsură să prefi
gureze o realitate economică și 
socială nouă, să adauge noi valori 
societății, să contribuie la făurirea 
unui mod superior de existentă 
individuală și colectivă. Intr-ade
văr, în toți acești ani de muncă 
rodnică s-au produs. în orașele și 
satele patriei, in viața oamenilor, 
transformări revoluționare dintre 
cele mai profunde. A fost asigu

rată dezvoltarea puternică. într-o 
concepție unitară și de largă per
spectivă, a forțelor de producție în 
toate județele tării. România a 
înregistrat, după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, una dintre 
cele mai ridicate rate de expan
siune industrială din lume. Au spo
rit. in același timp, preocupările 
pentru diversificarea și moderni
zarea producției, pentru construcția 
de utilaje complexe, de înaltă teh
nicitate, a început fabricarea în 
tară a mijloacelor de calcul elec
tronic, de automatizare si condu
cere pe baze cibernetice, toate 
acestea în condițiile manifestării 
unei preocupări susținute pentru 
valorificarea superioară a resurse
lor naturale si creșterea neînce
tată a eficientei economice. în 
acest amplu proces constructiv, 
însuși conținutul muncii s-a schim
bat in mod fundamental.

Cu patru decenii în urmă, prin
cipalele unelte de muncă erau 
ciocanul, tirnăcopul, lopata. Azi, 
în condițiile dezvoltării unei indus
trii moderne, economia națională 
dispune de fonduri fixe în valoare 
de 2 400 miliarde lei, dintre care 
aproape 2 000 miliarde lei repre
zintă valoarea mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor productive. Româ
nia are, în prezent, o industrie 

modernă, puterni
că, dotată la nive
lul tehnicii mon
diale. A sosit, 
deci, timpul ca și 
realizările aces
tei industrii să 
fie la nivelul teh
nicii mondiale. A- 
ceastă cerință a 
fost pregnant sub
liniată la recenta 
plenară a C.C. al 
P.C.R., care a dez
bătut și adoptat 
raportul privitor 
la proiectul de Di
rective pentru pe
rioada 1986—1990. 
Cu același prilej, a 
fost relevată ne

cesitatea lărgirii gamei produselor la 
care patria noastră define intîielatea 
in lume Bineînțeles că nu prin in
tensificarea muncii fizice se va 
asigura împlinirea acestor înalte 
țeluri. Intr-o vreme în care, așa 
cum arăta recent secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. un loc demn în lume 
vor ocupa acele popoare care în
țeleg să-și consacre toate forțele 
dezvoltării științei, tehnicii, cu
noașterii în general a tainelor na
turii, condiția fundamentală a 
competitivității o constituie munca 
înalt calificată, valorificarea supe
rioară a resurselor de creativitate 
existente în cadrul fiecărui co
lectiv.

________ Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

In istoria noastră multimilenară 
au fost nenumărate momente isto
rice „de cumpănă mare pămîntului 
nostru și nouă" — cum spunea cro
nicarul —, cînd poporul român s-a 
ridicat la lupoă într-o impresionantă 
unitate împotriva invaziilor și domi
nației străine, pentru a-și apăra li
bertatea și integritatea vetrei stră
bune, dreptul lui sacru de a-și ho
tărî singur, de sine stătător destinele, 
încă acum 2 500 de ani, în fața im
punătorului corp de invazie al Im
periului persan condus de Darius I, 
strămoșii noștri geto-daci s-au ridi
cat cu eroism in apărarea pămîn
tului străbun, înscriind în lumea an
tică o faptă pilduitoare. De la aceas
tă primă consemnare documentară 
— datorată „părintelui istoriei", He
rodot — istoria a înfățișat poporul 
român depășind grele vicisitudini 
istorice, rămînind el însuși pe pă- 
mint.ul strămoșesc, dezvoltind o în
floritoare civilizație materială și spi
rituală. La Tapae în vremea lui De- 
cebal, la porțile Mezeșului conduși 
de Gelu, la Posada sub Basarab în
temeietorul. la Vaslui in frunte cu 
marele Ștefan, la Călugărenii voie
vodului Mihai Unificatorul. în Dea
lul Spirii, la Plevna și Rahova, Ia 
Mărăști, Mărășești și Oituz, oștenii 
români, sprijiniți de întregul popor, 
au desfășurat o luptă eroică și bi
ruitoare pentru libertatea, unitatea 
și independența 'patriei. Victoriile 
strălucite care jalonează glorioasa 
existentă istorică a poporului român 
reprezintă tot atîtea momente cru
ciale în care ne-am afirmat cu ho- 
țărîre și neclintire voința de a fi noi 
înșine, de a trăi uniți în patria stră
bună. independentă și suverană.

Ceea ce unește peste timp aceste 
biruințe istorice este modalitatea 
originală în care a acționat poporul 
român pentru apărarea sacrelor sale 
idealuri. Indiferent de vitregia vre
murilor, de numărul și înzestrarea 
tehnică a adversarilor, poporul român 
a angajat fără șovăire lupta de a- 
părare, acționind unit, sub conduce
rea forțelor sociale și politice celor 
mai înaintate ale societății, pentru 
salvgardarea libertății sale.

Aceste constante ale devenirii is
torice românești care definesc con
vingător independența ca ideal su
prem al poporului român sint evi
dențiate și în desfășurarea unui alt 
moment crucial al istoriei naționale : 
revoluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944.

După cum se știe, în vara și toam
na anului 1940, România și poporul 
român au intrat într-o perioadă is
torică extrem de dificilă, în care, ca 
de atîtea ori în îndelungata noastră 
existență, au fost puse în cumpănă 
ființa statului și dăinuirea națiunii. 
Sub o copleșitoare presiune și ame
nințare cu forța, exercitate de ma
rile puteri fasciste, României i-a 
fost smulsă Transilvania de nord, 
străvechi meleag românesc, fiind în
străinată prin odiosul Dictat de la 
Viena din 30 august 1940. Totodată, 
prin intervenția directă a Germaniei 
hitleriste, puterea a fost acaparată 
de generalul Ion Antonescu în alian- 

‘ tă. cu Gardă de Fier. »—•/agentura na
zismului din România. La scurt timp. 

în tară au intrat trupe germane, 
avind misiuni de control militar asu
pra centrelor economice și politice 
ale României, constituind în fapt in
strumentul principal al exercitării 
dominației hitleriste asupra Româ
niei. Această situație dramatică s-a 
accentuat și mai mult în condițiile 
în care Germania hitleristă a antre
nat România, contrar voinței po
porului român, in războiul purtat 
împotriva Uniunii Sovietice.

în fata acestor evenimente care 
prefigurau o adevărată catastrofă 
națională, poporul român nu a ră
mas pasiv, nu a așteptat ca viitorul 
să-i fie hotărît prin deznodămintul 
confruntării angajate intre marile 
puteri, ca libertatea lui și a țării să-i 

fie adusă sau dăruită de alții ori 
să-i vină din cer. Consecvent glori
oaselor sale tradiții istorice, odată 
cu smulgerea prin forță a unei por
țiuni a vetrei strămoșești și intrarea 
trupelor germane in țară, poporul 
nostru a angajat cu energie și neîn- 
duplecare o viguroasă mișcare de 
rezistentă antifascistă. în fruntea a- 
cestei lupte pline de abnegație, băr
băție și sacrificii și care a cuprins, 
treptat, întregul popor s-a aflat clasa 
muncitoare, cea mai înaintată forță 
socială a societății românești. Parti
dul Comunist Român s-a dovedit, 
în acele împrejurări tragice din 
toamna anului 1940, la înălțimea mi
siunii sale obiective de a fi expo
nentul politic al intereselor funda
mentale ale statului și națiunii, mi
nțind și conducînd cu fermitate și 
răspundere istorică lupta de elibe
rare a întregului popor. „întelegînd 
răspunderile ce-i reveneau în acest 
moment istoric de grea cumpănă 
pentru poporul nostru — subliniază 
secretarul general al Partidului Co
munist Român — ca și pentru alte 
popoare, Partidul Comunist Român 
s-a ridicat cu toate forțele la luptă 
împotriva dictaturii antonesciene, a 
dominației Germaniei naziste și a 
războiului contra Uniunii Sovietice, 
organizind mișcarea de rezistență, 
lupta pentru sabotarea mașinii de 
război, pentru răsturnarea regimu
lui, pentru alăturarea României coa
liției antihitleriste".

Modul în cșre partidul nostru co
munist a elaborat strategia desfășu
rării de ansamblu a mișcării de re
zistență. consecventa orientării sale 
către făurirea Frontului Unic Națio
nal al întregului popor ca temelie a 
desfășurării cu succes- a luptei de 
eliberare, suplețea și elasticitatea in 
relațiile cu' partenerii reali.'sau vir
tuali în efortul pentru salvarea țării 

— de Ia forțele politice burgheze și 
monarhie pînă la vîrfurile ierarhiei 
militare — au concretizat la modul 
exemplar o cale româneasca în teo
ria și practica revoluționară inter
națională privind înlăturarea domi
nației străine și declanșarea unui 
proces social-economic transforma
tor de mari dimensiuni.

Un moment de virf în desfășura
rea mișcării de rezistență l-a con
stituit realizarea în anii 1943—1944, 
sub conducerea partidului comunist, 
a celei mai largi coaliții de forțe 
politice existente vreodată în viața 
publică a României moderne. Pro
gramul de luptă al acesteia cuprin
dea in esență obiectivele luptei de 
eliberare stabilite de partidul comu
nist încă din 1940—1941 : înlăturarea 
dictaturii antonesciene și instaurarea 
unui regim de drepturi și libertăți 
democratice, declanșarea luptei de 
eliberare împotriva Germaniei hitle
riste. alăturarea României la coaliția 
Națiunilor Unite și realipirea teri
toriilor răpite cu forța prin Dictatul 
de la Viena.

Pregătirea politică și militară In 
cele mai mici amănunte a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă a fost 
una din cele mai de seamă preocu
pări ale partidului comunist în anii 
mișcării de rezistență. In acest scop 
a fost realizată unitatea de voință și 
acțiune a întregului popor, a fost 
asigurată încadrarea compactă a oș
tirii naționale în mișcarea de rezis
tență, au fost organizate in clandes
tinitate formațiunile de luptă patrio
tice — expresii ale potențialului 
combativ revoluționar al clasei mun
citoare — s-au alcătuit variantele de 
declanșare a acțiunii, s-au redactat 
documentele politice fundamentale 
ale revoluției.

în condițiile in care mișcarea de 
rezistentă a poporului român atin
sese apogeul, cînd pregătirea poli- 
tico-militară a revoluției fusese fi
nalizată. iar împrejurările interna
ționale conturau un cadru favorabil 
desfășurării luptei de eliberare, 
Partidul Comunist Român a hotărit 
declanșarea revoluției. în după-amia- 
za zilei de 23 August 1944, principa
lii exponent! ai regimului antones- 
cian au fost arestați. Conform pla
nului, a fost instituit un nou guvern, 
în care era reprezentat partidul co
munist, fapt fără precedent în isto
ria politică a țării, el însuși repre
zentativ pentru caracterul revoluției 
începute. Declanșarea la 23 August 
1944 a revoluției a consemnat, tot
odată. începutul războiului împotriva 
Germaniei hitleriste, act suveran gi 
independent al României.

La chemarea înflăcărată a partidu
lui comunist, întregul popor s-a an
gajat cu entuziasm și spirit de jertfă 
în lupta pentru victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. întrea
ga armată a țării, ca un singur om,

General-locotenent
___dr. Hie CEAUSESCU 

(Continuare in pag. a IV-a)

PENTRU A SE OBȚINE RECOLTELE PREVĂZUTE

Acum este perioada optimă 
pentru plantarea culturilor 

succesive de legume
Practicarea unei legumiculturi in

tensive. de mare randament și efi
ciență economică, presupune folosi
rea superioară a terenurilor desti
nate acestor culturi, in sensul obți
nerii de pe aceeași suprafață a două 
și chiar mai multor recolte in 
cursul aceluiași an. Este tocmai ceea 
ce au făcut și fac încă bunii gră
dinari : culturi intercalate, duble și 
succesive. Avînd în vedere aseme
nea considerente, secretarul general 
al partidului a indicat, la consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1983. ca sporirea pro
ducției de legume să se realizeze 
nu prin extinderea suprafețelor cul
tivate, ci prin creșterea randamen
telor la hectar, prin practicarea pe 
scară mai largă a culturilor succesive 
și duble. „De fapt, la o serie de le
gume, culturile duble sint culturi 
principale — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la această con
sfătuire. Tomatele de toamnă trebuie 
să fie puse după orz sau după ma
zăre. Fasolea, la fel, mazărea, la fel : 
chiar și cartofii. Noi nu trebuie să 
obținem la tomate sau la alte cul
turi, așa-zis in cultura dublă, re
colte mai mici de 40—50 tone Ia hec
tar, fiindcă ele trebuie tratate in 
aceleași condiții. Ia aceeași densi
tate ; aceleași lucrări trebuie să se 
facă și pentru ele. Tot ceea ce se 
cere este să tratăm și in legumicul
tura culturile succesive, culturile 
duble, nu ca ceva suplimentar, ci ca 
o activitate de bază care trebuie să 
ne asigure recoltele corespunzătoare 
și venituri corespunzătoare".

în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, organele sale 
de resort au stabilit ca în această 
vară să fie însămînțate sau plantate 
in cultură succesivă. în total. 166 000 
hectare cu diferite legume, din care 
30 000 hectare cu tomate, 55 000 hec
tare cu varză albă și roșie, 17 500 hec
tare cu castraveți. 40 000 hectare cu 
fasole păstăi, la care se adaugă 
suprafețe apreciabile cu dovle
cei, conopidă, rădăcinoase, praz 
și verdețuri. Legumele, alături de ce
lelalte culturi succesive, au fost lua
te în calcul atunci cind s-au stabilit 
cantitățile de produse destinate apro
vizionării populației și industriei de 
conserve și. ca atare. producțiile 
prevăzute trebuie realizate si chiar 
depășite. Trebuie de aceea să 
se treacă neîntîrziat. la însămîn- 
tarea și plantarea legumelor din cul
tura a doua, lucrări ce trebuie efec
tuate cu cea mai mare răspundere, 
respectindu-se normele tehnice si 
densitățile prevăzute, întocmai ca la 
culturile principale, așa cum de
altfel a indicat conducerea partidu
lui.

însămîntarea și plantarea cit mai 
devreme a legumelor din cultura a 
doua — apreciază specialiștii — con
stituie prima condiție de care depin
de obținerea de recolte bune. Si în 
acest caz. fiecare zi cîștigată con
stituie o garanție că pînă la venirea

frigului legumele respective vor 
ajunge la maturitate și vor putea fi 
livrate potrivit destinației — aprovi
zionarea populației sau fabricilor de 
conserve. Prin urmare, după recol
tarea plantelor premergătoare este 
necesar să se treacă imediat la 
pregătirea terenului și semănat. Sub 
nici un motiv nu trebuie admisă 
aminarea acestor lucrări! Sub
liniem această cerință întrucit, 
pină la 11 iulie, au fost însămînțate 
și plantate doar 36 130 hectare cu 
legume în cultura a doua. Desigur, 
principalele forte din agricultură 
sint concentrate acum la strîngerea. 
transportul și depozitarea cerealelor 
păioase. la executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor prăsitoare. 
Dar printr-o temeinică organizare a 
muncii, prin dirijarea și folosirea 
eficientă a forțelor umane și teh
nice de la sate, toate lucrările speci
fice acestui sezon pot și trebuie să 
fie executate la timp. Nici o acțiune 
nu trebuie să stînjenească pe alta !

Dealtfel. în unitățile agricole din 
județele Olt, Arad și sectorul a- 
gricol Ilfov, unde această acțiu
ne este mai bine coordonată, au 
fost însămintate cele mai mari 
suprafețe cu legume in cultura du
blă si succesivă. Există insă in sudul 
țării unele județe — Giurgiu și Călă
rași — unde au fost însămînțate 
și plantate suprafețe mici, cu mult 
sub posibilități. De asemenea, in 
urma controalelor efectuate de spe
cialiști s-a constatat că în anumite 
locuri nu se respectă normele teh
nice stabilite. Specialiștii din Direcția 
generală a horticulturii au calculat, 
ce venituri mari se obțin cind lucră-' 
rile de plantare sau însămîntare se 
fac Ia timp, cînd se execută între
ținerea și irigarea corectă a cultu
rilor. după cum au calculat și pier
derile ce se înregistrează atunci 
cînd nu se realizează producțiile 
prevăzute.

întrucît culturile succesive si duble 
reprezintă o cale intensivă de utili
zare a terenului, acesta fiind culti
vat cea mai mare parte din cursul 
anului, asigurînd o eșalonare mai 
bună a producției și o diversificare 
a acesteia mai apropiată de nevoile 
de consum ale populației, însămîn
tarea și plantarea acestora trebuie 
să preocupe îndeaproape cadrele de 
conducere și specialiștii din uni
tățile agricole. Pentru reușita aces
tor culturi important este să fie cu
noscută temeinic și aplicată, in con
diții optime, tehnologia stabilită. 
Iar prima condiție o constituie însă
mîntarea și plantarea lor cît mai 
devreme, incit să nu existe ..pauze" 
între culturi decît atît cît este ne
cesar pentru pregătirea solului. De 
asemenea, trebuie să fie asigurate 
condițiile necesare executării lucră
rilor de întreținere a culturilor și de 
irigații, spre a se obține recolte cit 
mai bune.
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„EPOCA CEAUȘESCU^, EPOCA UNOR MĂREȚE, 
LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI IN ANII SOCIALISMULUI

-

nu
_ A

Orașele 
ale

înfloritoare
patriei,

<4 orașe ale unei civilizații
^198$) noi, moderne

OMSHMil

Patruzeci de ani care au schimbat harta înfăptuiri
lor urbanistice ale României...

De la tîrgurile prăfuite de odinioară, la citadelele 
industriale de astăzi : de la cătunele înecate în beznă, 
la puternicele așezări agroindustriale ; de la orașele 
cu periferii mizere, la municipiile înfloritoare, la verti
calele de astăzi.

Edificate mai cu seamă în ultimii 19 ani, localitățile 
patriei au străbătut un drum ascendent pe care nici 
cele mai înflăcărate visuri de odinioară nu l-au pre
figurat atît de minunat.

Este drumul urbanizării socialiste, al urcușului ne
întrerupt pe treptele mereu mai înalte ale civilizației 
socialiste ; este drumul înfloririi patriei, a tuturor Io-

calităților sale, al dezvoltării armonioase a tuturor 
zonelor.

Peste 80 la sută din populația țării locuiește azi în 
case noi ; atît doar — și ar fi de-ajuns pentru a în
țelege profunzimea și amploarea vastului proces de 
construcție edilitară în care s-a angajat poporul 
român, cu toate energiile sale, in anul de glorie 1965, 
anul celui de-al IX-lea Congres al partidului. Dar di
mensiunile realității acestei perioade intrate în istorie 
sub numele simbolic „Epoca Ceaușescu" sînt mai 
multe și mai cuprinzătoare.

IN PAGINILE 2-3, O AMPLĂ RELATARE 
ASUPRA RITMURILOR DINAMICE ALE UR
BANIZĂRII.
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Timpul marilor 
împliniri

ÎNSEMNĂRI

Cu fiecare zi care ne 
apropie de jubileul ce
lor patruzeci de ani 
de istorie nouă, sim
țim tot mai pregnant 
nevoia unui bilanț 
mărturisit, a unui res
ponsabil examen de 
sine. Concluziile sînt 
prilej de meritată 
bucurie. Faptele de 
muncă, roadele evi
dente azi, dar și cele 
care miine își vor 
etala culorile pirgului 
ne fac să putem privi 
cu satisfacție in pro
priii noștri ochi, să 
privim cu încredere în 
ochii generațiilor care 
vin. Cei care au făp
tuit marea cotitură a 
lui August ’44 și gene
rațiile care le-au ur
mat și-au făcut și își 
fac datoria. Stau și vor 
sta mărturie patria 
liberă în ființa și cu
tezanța ei, instituțiile 
care au asigurat așe
zarea in drepturile le
gitime și depline de 
stăpin al propriului 
destin un întreg po
por al muncii. Stau 
și vor sta mărturie 
ctitoriile celor patru 
decenii: industria mo
dernă a României, a- 
gricultura mecanizată 
și fără' hat, deschisă 
modernizărilor, patria 
electrificată, orașele și 
satele reclădite la alte 
dimensiuni și altitu
dini de civilizație; stau 
mărturie Porțile de 
Fier. Metroul și Ca
nalul Dunăre — Ma
rea Neagră!

Evocînd in opere li
terare și artistice pa
ginile de glorie înscri
se în istoria patriei de 
făuritorii revoluției de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă, jert
fele poporului român 
în luptele pentru eli
berarea României, pen
tru înfrîngerea arma
telor hitleriste și hor- 
thyste. aducem. tot
odată, prinosul recu

de Daniel 
DRÂGAN

noștinței noastre mili
oanelor de construc
tori ai acestor vredni
ce și nepieritoare cti
torii. Cele patru de
cenii care au trecut de 
la 23 August 1944. dar 
mai ales cele două 
care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului — decenii 
de intensificare fără 
precedent a progresu
lui in toate domeniile 
vieții social-politice, 
economice și culturale 
— dau măsura vitali
tății. abnegației și vir
tuților constructive ale 
unui întreg popor.

Trăiesc și muncesc 
intr-un oraș situat in 
centrul geografic al 
României. Dezvoltarea 
sa reflectă dezvoltarea 
întregii țări. Nu-mi 
propun să etalez aici 
pe larg marile progrese 
înfăptuite în industria 
și agricultura Brașo
vului. Cu toate astea, 
nu pot să nu amintesc 
la acest ceas al bilan
țurilor lucide că orașul 
lui Coresi și al imnu
lui revoluționar „Deș- 
teaptă-te, române!", 
orașul primei școli ro
mânești și al primei 
operete românești, al 
multor altor premiere 
de spirit s-a îmbogă
țit în anii socialiști cu 
un teatru dramatic, cu 
un teatru de operă, 
operetă și estradă, cu 
o excelentă filarmoni
că. După Congresul al 
IX-lea al partidului, la 
Brașov s-a Înființat și 
s-a clădit o universi
tate, au luat ființă o 
revistă de cultură — 
ASTRA — moștenitoa
re a unei glorioase 
tradiții transilvane și 
o asociație a scriitori
lor. Sub cupola gene
ros cuprinzătoare a 
„Cîntării României", la 
Brașov se desfășoară 
anual un festival al

(Continuare 
în pag. a V-a)
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,ORAȘELE ÎNFLORITOARE ALE PATRIEI,
SATU MARE: Armoniile muncii și frăției în frumoasa cetate de pe Someș

FILE DE ISTORIE

4 NOIEMBRIE 1981 : Moment intrat în cronica industriei sătmărene - dialogul de lucru al secretarului general 
al partidului, tovarășul , Nicolae Ceaușescu, la întreprinderea „Unio"
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în Satu Mare trăiesc și muncesc împreună oameni 
ai muncii români, maghiari și de alte naționalități. Istoria 
ne învață că numai în deplină unitate, muncind și luptînd 
ca revoluționari, putem să asigurăm mersul înainte, vic
toria socialismului și comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

T
urn de veghe,-turn 
de victorie. Din de
getul de piatră ăl 
Tutfnului. >->pompie- 

Mare vezi 
pînă de- 

someșeană! 
lumea ori- 

Vara în 
detronează, 

acestui Turn 
r______ departe. un

„record" care dăinuise de 
veacuri : se pregătește de 

palatul admi- 
căruia 
centru 

Este,

rilor din Satu 
ca în palmă, 
parte, cîmpia 
O știe de cînd 
ce sătmârean. 
care ne aflăm 
iată, faima 
al privirii

inaugurare 
nistrativ, în jurul 
gravitează noul 
civic al Sătmarului.
pare-se, cea mai înaltă 
construcție civilă din țară;
depășind cu cîțiva metri 
chiar Intercontinentalul 
bucureștean. Semnificația 
majoră a acestei construc
ții emblematice a orașului 
de pe Someș nu este 
decum recordul de 
tudine ; tîlcul acestei 
ternate a urbanisticii 
cialiste este de ordin 
ral-caracterologic. 
verticala acestei 
sătmărenii spun 
patru zări : aici 
oamenii care 
definitiv în 
apele, cetatea noastră nu 
mal este primejduită de 
Someș; rîul atîtor pustiiri, 
care a fost pus în chingi, 
își răscumpără vinile de 
veacuri lucrînd pentru 
Sătmarul anului 2000. Și 
vestirea asta se dă chiar 
din buza năbădăiosului 
rîu, unde au fost plantate, 
dinadins și sfidător, edifi- 
ciul-simbol și piața_ noului 
centru civic ale Sătmaru
lui. Era nevoie, îmi place 
să cred, de o asemenea 
replică majoră, o desdău- 
nare temporal-spațială 
menită să ateste — și sub 
raport urbanistic — desti
nul de pasăre Phănix a 
acestui oraș care, timp de 
o mie de ani, s-a refăcut 
mereu din propria cenușă. 
Sătmarul a pătruns în mi
leniul doi al existentei 
sale sub aura demnității 
și eroismului, a stabilită
ții de vatră pentru eterni
tate, valori p.e care numai 
socialismul i le putea con
feri. Vechiul Turn al 
pompierilor era destinat 
să vegheze la focurile care 
primejduiau orașul, la 
Someșul 
gata să 
viitură, 
niților 
care îl 
Turnul ... .
civic este destinat să ve
gheze la creația pașnică a 
acestei cetăți din zarea 
nord-vestică a României, 
care se edifică pe sine sub 
emblema sonoră „Pe al 
nostru steag e scris unire". 
E pace, muncă și înfrățire 
in cetatea noastră!, spune 
ceasul din turn, ca un 
harnic martor al timpului, 
care comunică melodios in 
cele patru puncte cardina
le, printr-un mecanism 
electronic — nu numai ora 
exactă — starea 
a așezării.

nici- 
alti- 
nes- 

so- 
mo- 
Prin 

clădiri 
în cele 
locuiesc 

au învins 
războiul cu

j orașul, la 
ieșit din matcă 
surpe la fiecare 

la năvălirile ve- 
din patru vînturi 

asediau necurmat, 
din noul centru

de spirit

U
n eroism 
strucției 
rupte.

al con- 
neîntrc- 

Cum să-l 
definesc pe sătmă- 

Ce fel de om este 
putem schița un 
portret tipografic?

Sătmăreanul e generos, 
larg la suflet, ca așezșrpa 
lui situată la șes, ca ora- 
șul cpre se întinde in li
bertate ;■ sătmăreanul e 
sentimental, aplecat spre 
meditație, precum cîmpia 
fără ondulațiuni și ori
zontul împins la infinit ; 
sătmăreanul e plin de 
fantezie, spumos și tem
peramental, ca înnebuni
toarea Fata Morgana, dan
satoarea din tipsia cu grî- 
ne a Careiului ; sătmărea
nul e mîndru, orgolios 
uneori, reminiscențe ale 
neguțătoriei pe picior ma
re practicate odinioară 
între zidurile cetății ; 
sătmăreanul e capricios și 
imprevizibil ca Someșul, 
iute la minie și necruță
tor ca incendiile picate 
din fulger în pădurile 
Codrului ; sătmăreanul e 
setos de adevăr și drep
tate, pentru că tocmai de 
aceste bunuri fundamen
tale a fost privat în atîtea 
ipostaze de-a lungul me- 
andratei istorii ; sătmă
reanul e căpos și metodic, 
deoarece tocmai încăpă- 
țînarea și spiritul metodic 
i-au fost stimulate la ma
ximum în 
reveniri la 
urbea asta 
luat de la început ; sătmă
reanul e prevăzător, eco
nomicos, persuasiv și lu
cid, pe motivul că acestea 
sînt trăsăturile definitorii 
ale pățitului, ale celui care 
învață totul, dar absolut 
totul, pe proprie piele ; 
sătmăreanul e încrezător, 
deschis prieteniei. cu 
multiple disponibilități de 
conlucrare cu semenii, dar 
nu oricum și orbește, de
oarece prea a fost odini
oară înșelat, tras pe sfoa
ră, sfidat, motiv temeinic 
să-și cenzureze actele cu 
o discretă, dar sigură si 
perpetuă neîncredere, pa
văza marilor înțelepți ; 
sătmăreanul e harnic, în
treprinzător și isteț întru 
tehnică, merinde cîștiga- 
tă .pe drept în acest golf 
al breslelor, cum poate fi 
poreclit orașul de pe So-

meș sătmăreanul e, în- 
sfîrșit dotat 
sacrificiului, 
bată în atitea 
tă, cind s-a 
sonaj escnțialmente eroic,

cu spiritul 
calitate pro- 
ocazii-limi- 

dovedit per-

ecou și aparte Înțeles : 
Sătmarul a fost . scena 
unor crînccno și tfepetate 
bătălii, dar a rămas id 
istorie prin păcile para
fate aici, care ii poartă

substanțial la acoperirea 
nevoilor economiei națio
nale, deținind locul întîi 
în producția unor bunuri 
specifice — mașini și uti
laje pentru lucrări minie
re, mașini de gătit cu 
gaze, plante textile, căp
șuni — ori locuri fruntașe 
in domenii precum trico
taje de lină și tip lină, 
uleiuri comestibile, con
fecții textile etc. Produc
ția industrială a județului 
depășește azi 15 miliarde 
lei, adică este de 83 de 
ori mai mare decît cea 
din 1938, anul antebelic la 
care 
Altfel 
anului 
azi în 
cea a lui 1950 în cinci zile, 
iar cea a lui 1968 in două 
luni și o săptămînă. E 
spirala unei dinamici fără 
precedent, definitorie pen
tru „Epoca Ceaușescu" ale 
cărei însemne, simboluri 
și peceți le regăsim în în
treaga creație 
și spirituală a 
nilor.

„Tovarășul 
Ceaușescu, cel 
fiu al națiunii, 
tat in nouă 
rememorează 
loan Foriș, 
tar al Comitetului 
țean Satu Mare al P.C.R. 
Prezența secretarului ge
neral al partidului pe me
leagurile noastre a impul
sionat covirșitor, prin 
cele mai potrivite căi și

ne raportăm ades, 
spus, producția 
1938 se realizează 

numai patru zile,

materială 
sătmăre-

Nicolae 
mai iubit 

ne-a vizi- 
rinduri — 

tovarășul 
primul secre- 

jude-

necontenitele 
alfa, cînd în 
totul trebuia

S
ă ne fie casa-casă...
Deși a depășit vîr- 
sta unui mileniu, 
Sătmarul nu prea 

edificii vechi sau 
acestea au 

spuneam — 
necontenitele 
fost mistuite 

de incendii repetate, 
truse de năvăliri, 
împrejurările în care 
construirea de vatră deve
nise îndeletnicire perpe
tuă pentru sătmăreni, un 
dor fără sațiu neîmplinit 
de veacuri ; așa se expli
că vocația constructivă de 
care dă azi dovadă sătmă
reanul, frenezia edifică
rii de case care a cuprins 
acest județ în 
douăzeci de ani, 
Aproape 50 000 
mente și locuințe 
construit 
1965—1984, 
tesc circa 
meni, peste 
populația județului.

„Bucuria vieții mele a 
fost să construiesc case, 
școli și grădinițe", zice 
Victor Cîmpeanu, unul din 
veteranii 
sătmăreni, 
zie“ în această primăvară; 
timp de 36 de ani a con
dus șantiere, a ridicat ge
nerații de constructori, a 
sporit succesiv vatra ora
șului de pe Someș prin 
Micro 14, 15, 16, 17 — noi
le cartiere ale Sătmarului 
— care sînt „parohia" lui, 
motiv să revină acolo ori

are
foarte vechi, 
fost — cum 
surpate de 
inundații, au

dis- 
Sînt 
re-

ultimii 
mai ales, 

aparta- 
noi s-au 
perioada 
adăpos-

în 
care
150 000 de oa- 
o treime din

constructorilor 
ieșit la „pen

zile la finisarea Casei de 
cultură.

Civilizația „coconilor". 
Memoria multora dintre 
noi mai păstrează, ca un 
neverosimil și tragic re
member, ceea ce fila de 
istorie a înregistrat exact: 
Țara Oașului a atins în 
perioada interbelică cel 
mai ridicat procent de 
mortalitate de pe conti
nent ; din pricina malnu- 
triției, a bolilor cronice și 
a lipsei de asistență me- 
dical-sanitară, din trei 
„coconi" de oșan, își aduc 
aminte bătrînii satelor, 
doar unul apuca să zică 
„mamă".

Stau de vorbă cu Vasile 
Mureșan, primarul orașu
lui Negrești, 
ne abrupt :

„Ziua de 
sălășluiește 
de coconi 
greștiul, capitala 
mii. Media de trei coconi 
pe familie, cît înregis
trăm la ora de față, ne 
situează, cred, pe un loc 
bun în tabloul demografic 
al țării ; dacă-i record ori 
nu o vor spune alții. 
Alta-i grija noastră : oșe- 
nimea, acest cuib de vul
turi așezat la fruntariile 
de nord-vest ale țării, să 
asigure cum se cuvine 
continuitatea, vigoarea și 
tinerețea națiunii".'

Vorbele primarului se 
fundamentează pe fapte : 
de la 8 medici și 44 cadre

care îmi spu-

mîine ? Ea 
în cei 5 000 
cîți are Ne- 

oșeni-

șului (zic deocamdată, 
pentru că o talonează în
deaproape F.U.M.T. — 
platforma industrială de 
mare viitor pentru zonă). 
Edificiul cu etaj ce adă
postește creșa și grădinița 
se află în imediata apro
piere a fabricii unde lu
crează mamele sutelor de 
copii încredințați spre în
grijire, in regim diferen
țiat ; unele își iau copiii 
acasă la sfirșitul progra
mului de lucru ori după 
dorință, altele la sfirșitul 
săptăminii. Important e 
altceva : condițiile de în
grijire, de asistență califi
cată, de hrană, de îmbră
căminte, de curățenie, de 
educație de aici sînt ex
cepționale, în cel mai lim
pede ințeles al acestui su
perlativ. loan China, di
rectorul întreprinderii „In
tegrata", a ciștigat cîteva 
pariuri pe tema : „Dau o 
ladă de bere cui imi va 
arăta, la București ori 
altundeva în țară, un așe- 
zămint de coconi cu para
metri superiori". Care sînt 
acești narampfri11 
câți de 
hotelier, 
„basm" 
figurat), 
tă (din 
curățenie 
cît cuprinde, . design al 
obiectelor' de jbâcă'și ■ stu
diu și, in sfîrșit,- foarte 
rigurosul program de 'hra
nă, de învățătură, de joa
că, de somn, 
tangibilitate a 
verbială.

„parametri" evo- 
director : confort 

ambiantă de 
(la propriu și la 
hrană consisten- 
ferma proprie), 

___j severă. jocuri 
cuprinde,' . design al

un eroism de neîngenun- 
chere, de apărare de cas- 
tru și moșie, un eroism de 
încleștare cu natura dez
lănțuită, un eroism al 
construcției ’ neîntrerupte.

C
um pot fi dovedite 
aceste virtuți? Prin 
ceea ce istoria a 
înregistrat exact : 

Menumorut, Pintea Hai
duc, Vasile Lucaciu, ca 
să pomenesc doar trei 
dintre personajele-simbol. 
cu aură legendară, 
mileniul de 
al Sătmarului.
putem evoca, în sprijinul 
demonstrației noastre, fe
nomene sociale cu profund

din 
umanitate 
Tot astfel

numele. In Satu Mare, 
unde învrăjbirea dintre 
neamuri atinsese în tre
cut accente tragice, fiind 
iscată și întreținută de 
capii regimurilor de tris
tă memorie, azi avem o 
așezare a unității socialis
te și înfrățirii dintre na
ționalități, exprimată prin 
felul nou de a trăi, a gîn- 
di, a munci, a spera al 
sătmărenilor.

Care sînt la ora de față 
faptele in stare să-i așe
ze pe aceștia în văzul și 
lauda întregii națiuni ? 
Acum, la ceasul de bilanț, 
în anul 40 al libertății 
noastre, județul Satu 
Mare contribuie în chip

soluții, 
tehnico-materiale 
țului, < 
tică ] 
tuie i 
directa 
cretarului general al parti
dului s-au trezit la viață 
și și-au afirmat noul des
tin, în ritm cu întreaga 
noastră patrie, zone mult 
rămase în urmă în trecut, 
vitregite de posibilitatea 
de a-și pune în valoare 
potențialul uman și mate
rial, cum sînt Oașul, și 
chiar orașul Cărei, care 
s-au înscris impetuos în 
ultimele două cincinale 
pe coordonatele marii in
dustrii socialiste".

a cărui in- 
devenit pro-

dezvoltarea bazei 
a jude- 

a cărei caracteris- 
pregnantă o consti- 
industrializarea. Sub 

i îndrumare a se-

de cîte ori e nevoie de un 
sfat, de o soluție într-o 
confruntare tehnologică 
mai dificilă. Practic, nici 
nu a plecat : a rămas în
tre constructori cu activi
tatea de partid, acolo își 
desfășoară activitatea de 
deputat (circumscripția 48 
din Micro 16) și, lucru 
fundamental, a „lăsat om 
în loc" — pe cine credeți? 
— pe fiul său Victor Cîm- 
peanu, inginer construc
tor (30 de ani vîrstă), con
ducătorul de lucrări al 
lotului I de pe șantierul 
noului centru civic. Victor 
Cimpeanu-junior și oame
nii lui lucrează în aceste

sanitare medii, cît se ci
fra asistența sanitară în 
Negreștii anului 1957, a- 
ceasta a ajuns în 1984 la 
52 medici și 
medii 
două 
șapte 
două 
le —
mintele care se ocupă de 
sănătatea de trup 
tatea de minte 
5 000 de „coconi" 
grești.

Gazdele m-au 
văd creșa și grădinița în
treprinderii de in și cîne- 
pă „Integrata", cea mai 
mare — deocamdată — 
unitate economică a ora-

200 cadre 
sanitare. Un spital, 

creșe, trei grădinițe, 
școli generale și 

licee agro-industria- 
acestea sînt așeză-

și sănă- 
a celor 

din Ne-

dus să

civilizație a 
: își are 

, lesne de 
în noul 

rost al oșenimii, în condi
țiile de viață și 
ale părinților 
prunci. La fabrica 
grata" am fost în cîteva 
rînduri și, de fiecare dată, 
am aflat ceva demn de 
reținut, alte și alte fațete 
ale acestui nou destin 
oșenesc. Cifrele se încăpă- 
ținează să spună esenția
lul : din cei aproape 14 000 
de negreșteni, la cît se 
cifrează populația de azi 
a orașului, 8 000 lucrează 
în noile vetre de indus
trie, toate întemeiate in 
„Epoca Ceaușescu". ca ur
mare a indicațiilor date 
personal de către secreta
rul general al partidului 
nostru. Ridicarea vieții 
oșenimii este o operă de 
continuitate și perseve
rență.

Care va să zică, Țara Oa
șului, știută de cînd lumea 
ca zonă eminamente agra
ră, devine o importantă 
vatră de industrie care se 
exercită la cote de exi
gență internațională. Zi
cem ades că exportul 
este un indicator de cali
tate al oricărui producă
tor ; dacă examinăm rod
nicia muncii oșenimii în 
industrie cu acest criteriu 
de 
că 
tul
14 
plină 
rescență, cu o 
ascendență care 
doar sugerată și 
mată in detalii, 
nu are termeni 
parație cu nici 
de dezvoltare

A
ceastă ci 
coconilor 
izvorul.
înțeles.

muncă 
acestor
„Inte-

exigență, vom constata 
din 1980 încoace expor- 

oșenesc a crescut de 
ori. Este un destin în 

expansiune și eflo- 
curbă de 
poate fi 

nu expri- 
deoarece 
de com

un stadiu 
anterior.

N
epoții și strănepoții 
lui Valentin și Mar
tin. Evul mediu 
sătmârean înscrie, 

printre evenimentele sale 
de primă mărime, ridica
rea țărănimii din 1437, 
condusă — spune cronica 
— de meșteșugarul Valen
tin și judele sătesc Mar
tin, care reprezentau cu 
dreptate proveniența et
nică. română și maghiară, 
a răsculaților. Acest deta
liu de cronică are o sem
nificație majoră : o uni
tate de luptă și idealuri a 
consfințit, încă din acele 
timpuri, opțiunea comună 
în fața istoriei a oameni
lor muncii români, ma
ghiari și germani din spa
țiul sătmârean. Această 
mare năzuință de secole a 
devenit ideal împlinit și a 
fost parafat ca operă sta
tornicită pe veci, sub sem
nul viețuirii comune, ega
le în drepturi și datorii, 
al frăției nedesmințite, al 
conlucrării 
națiunii, al 
tru patria 
realitatea 
și moral-caracterologică ce 
rodește zi de zi, ceas de 
ceas, în toate zările jude
țului Satu Mare, o regă
sim pretutindeni : în lun
gul lanurilor de grîii și 
porumb din Poieni, 
preâjmâ Careiului, în 
vecile de1pruni și meri 

Tă UfzicenT și Sanislău. in 
viile de la Ardud și Bel- 
tiug, în cooperativele milio
nare de la Berveni, Botiz 
și Păulești, la acea „aca
demie 
numită 
valoros 
tari agrotehnice ori — ca 
să revenim în capitala ju
dețului — la fabrica de 
tricotaje „Mondiala", la în
treprinderea „23 August", 
la I.P.L. 
al mobilei 
crătură 
uzinele 
citadelă a industriei 
mărene. Acestea sînt „șan
tierele" unde s-a închegat, 
la bine și la greu, in mun
că și luptă comună, unita
tea și frăția. Este una 
dintre cele mai profunde 
victorii dobîndite de parti
dul nostru, care a apreciat 
rezolvarea problemei na
ționale, chiar de la înce
puturile revoluției, nu ca 
o chestiune de conjunctu
ră, ci ca una de operă și 
destin, parte integrantă a 
dezvoltării armonioase a 
națiunii române socialiste.

Cuvine-se, de aceea, să 
încheiem chiar acolo unde 
s-a încheiat — in urmă cu 
40 de ani — glorioasa 
epopee a eliberării între
gului teritoriu al Româ
niei, adică la Cărei, piatră 
de hotar și stîlp de istorie 
nouă, cum este consacrat 
acest oraș în marea cro
nică a epocii deschise de 
23 August 1944. Monumen
tul ostașului român, an
samblu conceput de Vida 
Geza și plantat în acest 
loc sfint, de jertfă și adîn- 
că cinstire, rămîne — 
pentru cei de azi și viito
rime — un memento năs
cător de sporite energii 
prin care fiii acestui pă- 
mint își consacră destinul 
individual și colectiv ope
rei de înălțare a patriei 
nemuritoare.

la înălțarea 
dragostei pen- 
comună. Este 

politico-socială

î’n 
li- 
de

agrară", cum este 
așezarea Livada, 
centru de cerce-

- un triumf 
de fină lu- 

și, în sfîrșit. la 
„Unio“, această 

săt-

Pop SIMION

TREPTELE URBANIZĂRII
ÎN ROMÂNIA

Ponderea populației urbane 
in cadrul totalului populației 

a crescut de la

23,4 la suta
1948in

la circa

în 1983

4800
| apartamente
B 11950- 1965b

23500
apartamente

sd1966-1983b
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BACĂU: In toate domeniile - ritmuri de creștere fără precedent

Puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o Bacăul 
în domeniul industriei, ca și în celelalte sectoare, demon
strează cu putere justețea politicii partidului nostru co-
munist, care aplică neabătut legitățile generale la condi 
țiile concrete ale țării noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

P
rovincia... Odinioa
ră, cintec trist in 
după-amiezi plo
ioase, noroi și piclă, 

destine sfărîmate înainte de 
a începe. De la Costache 
Negruzzi la Zaharia Stân
cii, trecind prin Sadoveanu 
și Arghezi, provincia de 
altădată și-a pus ampren
ta pe pagini literare super
be, pagini de viață sfîșie- 
toare.

In cotidianul Zorile (nr. 
314 din 16 martie), L. Ka- 
lustian scria, in 1936, sub 
titlul mai mult decit grăi
tor Tirguri în comă : „...O 
fugară hoinăreală prin 
citeva orașe de provincie... 
Am putut-o simți, mate
rială... toată deprimanta 
lor existență, sub povara 
vitregă și implacabilă a 
unui destin comun... Și 
parcă toate orașele pe care 
le-am colindat poartă ace
leași măști schimonosite... 
O patină majoră de gri, o 
încărunțire prematură s-a 
așternut peste ele ; ulițele 
sînt pustii ; gardurile pu
trede au căzut peste gră
dinile vraiște și uscate ; 
caidarîmul este pretutin
deni hîrtopat... negustorii 
nu mai au clienți ; mese
riașii contemplă cu brațele 
încrucișate uneltele rugini
te... Apatia tîrgurilor, nja- 
rasmul lor, lîncez.eala și 
deznădejdea care le-au eu- 
prins, ca într-o îmbrățișare 
a neființei, starea precară 
și patetică de generalizată 
încremenire". Și încheia cu 
o întrebare dureroasă : „La 
orașele noastre de provin
cie, la orașele care au in
trat în comă, după o lungă 
și chinuită agonie, nu se 
gîndește nimeni ? Ele nu 
trebuie salvate, nici măcar 
acum, cînd stau să-și dea 
duhul ?“.

...Istoria a mai așteptat 
pînă a început să dea răs
punsul — un lung, lung 
răspuns — la această între
bare. Primul rînd s-a scris 
în ziua de 23 August 1944. 
Ziua înaltă, dăltuită în ca
lendarul etern al națiunii 
române, a însemnat, sim
bolic, și începutul renaște
rii provinciei. Lumea nouă, 
lumea socialistă care se 
înfiripa a prins în vîrtejul 
ei zeci și zeci de așezări ; 
urbanizarea este astăzi o 
notă esențială a procesului 
de transformare socialistă 
a patriei; Vom ilustra a- 
ceastă aserțiune cu trei 
cifre : la vremea cînd apă
reau rîndurile citate la 
început, in orașe locuia 
20,'1 la sută din populația 
țării ; la 1 iulie 1965, pro
centul se ridicase la 29,8, 
pentru ca la 1 iulie 1982 el 
să fie 48,4 ; în cifre absolu
te, populația urbană a 
crescut de la Congresul al 
IX-lea al partidului și 
pînă astăzi de peste două 
ori, în municipiile și ora
șele României locuind 
peste 11 000 000 de oameni.

Am vorbit însă, pînă 
aici, doar despre creșterea 
„cantitativă" a localităților 
noastre urbane. Despre cea 
„calitativă" 
aci înainte.

Un anunț la radio, 
ora șapte și 
neața. Ascultăm la radio 
emisiunea studioului terito
rial: o melodie se termină 
și vocea crainicului anunță: 
„Pentru melomanii din 
Bacău. Astă seară, la 
ora 19,30, în sala Ateneu 
va avea loc concertul or-

chestrei simfonice Bacău. 
In program..." întrucit unul 
dintre noi este meloman, 
iar celălalt din Bacău, 
seara ne întîlnim, într-o 
sală de un bun gust și o 
eleganță desăvîrșite. cu un 
public format bună parte 
din tineri. Ascultăm o 
piesă pe care nici Capita
la nu o oferă mai des de 
o dată intr-un deceniu (dacă 
o oferă) : Simfonia con
certantă în mi bemol ma
jor pentru violă, vioară și 
orchestră de Mozart, 
plauzele răsplătesc cu 
nerozitate generozitatea 
chestrei și a soliștilor, 
locuind vraja muzicii 
vraja comunicării umane 
directe, încărcate de emo
ție.

...Ieșim după concert și 
ne purtăm pașii prin noul 
centru al municipiului. 
(„Vechiul" are de-abia cu 
cițiva ani peste... douăzeci). 
Vitrine elegante, o splen
didă esplanadă, blocuri 
frumoase, armonii de linii 
și volume cum mai rar se 
pot intîlni. Oameni senini, 
care te privesc cuceritor 
în ochi. Unde e provincia ? 
Unde este provincialismul ?

rea mecanică, Centrul te
ritorial de calcul, Antre
priza de construcții hidro
tehnice „Șiret". Ei, cam 
ăsta e Bacăul nostru in
dustrial. Și nu le-am spus 
pe toate — sint sigur că 
am uitat ceva.

va fi vorba de

ceva
Este 

dimi-

A- 
ge- 
or- 
în- 
cu

D
a, a mai uitat cite 
ceva interlocutorul 
nostru. întreprin
deri nu de ici, de 

colo, ci unități solide, cu
noscute în toată tara, iar 
unele și in zeci și zeci de 
alte țări : întreprinderea 
de confecții, întreprinde
rea de pielărie și încălță
minte „Partizanul", între
prinderea „Proletarul". în 
toate, zeci de mii de oa
meni, bărbați și femei de 
toate vîrstele, aduc in zes
trea mare a țării prinosul 
hărniciei lor, semnul sub 
care Bacăul defilează in 
marile coloane ale indus
triei socialiste. Iar utilarea 
modernă, mașinile cu co- 
mandă-program, alte uti
laje sofisticate, multe din
tre ele aflate în linia întii 
a tehnicii mondiale, înrîu- 
resc la rindul lor pe cei 
care le mînuiesc. în dia
lectica relației om-mașină 
cel de-al doilea termen nu 
este doar obiectul pasiv al 
acțiunii celui dinții, ,în 
bună măsură,’ lin factor de 
progres, de civilizație: Lu
cru pe care’■ îl ybl'ifiț-ă'm
încă O'datft și- la Combinatul 
de celuloză și hirtie Letcă. 
Ne spune inginerul Lucian

oameni. Este noul tip de 
muncitor, absolventul de 
liceu care nu mai „fură" 
meseria, ci cunoaște prin
cipii și tehnologii, are un 
orizont profesional, social 
și cultural larg, privește 
altfel lumea. Prin munca 
sa, el . este prezent în mai 
toată lumea, se confruntă 
cu muncitorul suedez, cu 
cel finlandez — cei mai 
vechi și mai buni in me
seria noastră — și, nu o 
dată, iese învingător.

Intrat definitiv, după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, pe drumul pro
gresului și civilizației so
cialiste, Bacăul — tîrgul pe 
care altădată il plîngea 
Bacovia — este unul 
locurile unde revoluția 
cialistă a demonstrat 
strălucire că a stat și 
în puterea celor ce 
cesc să transforme din te
melii așezările, să croiască 
noi albii, magistrale de 
lumină, traiul lor de fie
care zi.

Stăm de vorbă cu Maria 
loncsi, directoarea Direc
ției județene de statistică :

— Aveți dreptate, cifrele 
sînt, de cele mai multe ori, 
mai grăitoare decît orice. 
Iată-le pe cele solicitate. 
In industria municipiului 
Bacău s-au investit intre 
1951 și 1983

aproape. .21 dc miliar.de 
de lei

mai 
liarde 
trecut

din 
so- 
cu 
stă 

mun-

clintr.e ,-câro.
mult de 211 de nii- 
in perioada care a 
de Ia Congresul al

Veți 
„Se 
lu-

D
ar să începem 
cu începutul. Este 
greu, dacă nu im
posibil. să-l gă

sești în 1984.... S-a intim- 
plat așa pentru că. aidoma 
întregii țări, Bacăul con
temporan este rodul unei 
concepții profund umanis
te, profund științifice a 
partidului nostru, concep
ție care în viziunea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a devenit lege a dezvoltă
rii economico-sociale a 
țării : repartizarea armo
nioasă pe teritoriu a for
țelor de producție.

— întrebați pe oricine — 
ne spune lăcătușul Gheor- 
ghe Mocanu, de la între
prinderea de mașini-unelte 
— ce însemna altădată 
industria băcăuană, 
auzi aceeași frază : 
fabricau ceaune și
minări...". Pe firul anilor, 
au mai apărut aici fabrica 
de hirtie, o industrie texti
lă... și cam atît. Astăzi ? 
Păi, să lc luăm pe rind. 
Nu fabricile, ar fi mai 
greu, să luăm pe rind plat
formele industriale. întii 
și-ntîi, platforma noastră, 
platforma Sud. Avem în
treprinderea de mașini- 
unelte, unde ne aflăm acum, 
care a intrat în funcți
une acum 11 ani. Lingă 
noi, „Metalurgica" produce 
armături industriale din 
fontă. Pe urmă, Letea, fa
brica de hirtie ; ce să mai 
vorbim despre ea, e prea 
cunoscută... S-a scris ‘ mai 
puțin despre mîndria noas
tră, întreprinderea de a- 
vioane ; tot aici, pe plat
forma Sud, Bacăul fabrică 
avioane. Pe urmă, între
prinderea de panouri elec- 
tropneumatice și, tot aici, 
pe platformă. Combinatul 
de îngrășăminte chimice. 
Platforma Mărgineni este 
un adevărat complex ali
mentar : 
Industria laptelui, 
prinderea frigorifică, 
treprinderea de morărit și 
panificație, întreprinderea 
de bere și spirt, Industria 
vinului. Tot acolo se află 
și Combinatul de prelucra
re a lemnului. Dacă mer
gem pe platforma Bistrița, 
ne întîmpină întreprinde-

Industria cărnii, 
Intre- 

In-

Belicoase, directorul său 
tehnic :

— în 1973 am trăit cu 
toții un moment de o 
importanță excepțională : 
combinatul nostru a fost 
vizitat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Atunci s-a a- 
probat o nouă investiție, 
mai mare decît restul com
binatului : o mașină de 
hirtie de ziar, cea mai im
portantă din țară. De fapt, 
„mașină" este doar nume
le, în fond e o adevărată 
fabrică. Cu ea, a intrat în 
Letea tehnica mondială de 
vîrf ; mașina a determinat 
modernizarea întregului 
combinat, mașina a format 
și formează în continuare

in- 
in

cu

IX-lea al partidului. A- 
ceasta a făcut ca numărul 
locurilor de muncă în 
dustrie să crească, 
aceeași perioadă,

de Ia 8 509 la 48 440,
569.9 la sută. Producția 
globală industrială anuală 
a crescut între 1950 și 1965

cu 1 miliard 713 milioane 
Iei, pentru ca în perioada 
1965—1983 să

13 miliarde 
lei. Sînt doar 
indicatorii cei 
denți și ei pot să dea o 
idee despre dezvoltarea 
municipiului nostru.

Cit cuprinzi cu ochii. 
Apăsam. în lift, pe bu
tonul unde scrie 12 și

crească cu 
450 milioane 
cițiva dintre 
mai conclu-

4686 !
apartamente

Lj1950 - 1965W1

ajungem ne terasa hotelu
lui Decebal. A fost, pînă 
la inaugurarea hotelului 
Moldova, cel mai modern 
din oraș, acum... De acolo, 
vedem tot orașul, coborind 
lin spre Bistrița intr-o 
parte, ureînd lin spre Pie
tricica în cealaltă, cu noile 
magistrale, cu trama stra
dală veche, în alte părți, 
cu noile cartiere scăldate 
in verdeață.

De fapt, am văzut de 
două ori Bacăul de la 
înălțime. A doua oară, la 
Institutul județean de pro
iectare, pe o cuprinzătoare 
machetă. Ne „călăuzesc" 
trei arhitecți : Viorica No
vac, Teodor Anghel și 
Mircea Săndulescu.

— Bacăul era un oraș din 
România ca. atitea altele : 
dezvoltat haotic, cu douâ- 
trei puncte de aglomerare, 
cu un număr de clădiri 
monumentale înecate în
tr-o puzderie de case joa
se. inconfortabile. Le mai 
puteți vedea și azi in zo
nele unde se demolează — 
sau unde se va demola in 
viitor. Etapa masivă de 
construcții este tot timpul 
și o acțiune dc asanare și 
refacere.
tru este 
realități
tranzit, așezat pe o puțer- 
nic;ă'."‘m<țgiȘtrală nord-Sițd, 
și este iin oraș puferniț: 
industrializat, cu o produc
ție globală industrială de

Municipiul nos- 
marcat de două 
este un oraș de

100 000 lei pe lo-aproape 
cuitor.

— Cu 
voltării

— Exact. Am construit 
și construim foarte mult. 
Intre 1950 și 1983, în mu
nicipiul nostru s-au con
struit

45 221 de 
dintre care

40 535 (adică 
începind din 
După cum se 
foarte ușor pe machetă (și 
cum noi văzusem de la 
etajul al 12-lea...), trăim 
intr-un oraș nou. Un oraș 
construit, practic, în ultimii 
20 de ani.

o dinamică a dez- 
impetuoasă.

Am

apartamente,

89,6 Ia sută) 
anul 1966.

poate vedea

40535
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FILE DE ISTORIE

25 SEPTEMBRIE 1980 : tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Cedușescu inaugurează o 
nouă și puternică unitate industrială — Combinatul chimic din Bacău

I
n continuări, gaz-

zihta noile cartiere. 
' începirid cu .’.cen- 
unde singura clădire 

sediul
trul",
veche este tocmai

nouă. tare s-a construit 
in _ 13.„luni, un aerftpprt. 
citeva piețe moderne, din
tre care numai două (Cen
trală și Sud) însumea
ză 19 000 mp, magazine

pentru azi. Șf nu-punem 
doar beton și fier și asfalt?-; 
construim un mod de vișțȘ, 
lin știi de trai. BerieficiaJ- 
ful (și artizanul) acestei 
construcții este omul care 
nu mai lucrează în gherete 
și locuiește în maghernițe 
— sînt muncitori, ingineri, 
făuritorii industriei moder
ne, sint miile de medici și 
profesori, cercetătorii, ar
tiștii. sînt toți cei care prin 
munca lor duc, în fiecare 
zi, cu un pas mai departe 
Bacăul nostru pe scara fără 
sfîrșit a civilizației socia
liste.

„Totul pentru om!“. De 
la Bacău pleacă produ
se industriale către mai 
toate țările lumii — cre
dem că pot fi numărate pe 
degete cele unde ele nu 
ajung. Aproape patru cin
cimi dintre cetățenii Bacă
ului locuiesc în case noi...

...Și totuși, spunînd toate 
acestea am spus încă puțin, 
prea puțin despre pulsul 
contemporan al municipiu
lui care anul trecut a îm
plinit 575 de ani de ates
tare documentară, dar a 
cărui viață adevărată 
numără în cincinale, 
vorbim puțin despre 
mensiunea spirituală

•lesilit -iși':' înlesnește afirma
rea ra<jzeah<ȘM«e(a de con
deie, •întretinind vie dra- 
■gdsteH’cperitrtunliDtiba și li- 
teratura-neamului. Ea „pa
tronează", în cea mai bună 
tradiție, mai multe cena
cluri și un ciclu de con
ferințe.

L
a Bacău au loc 
festivalul - concurs 
„Toamna cultura
lă", festivalul „E- 

i — Orfeul 
festivalul 

„George
Aici a fost 

de curind 
observator 

popular ;
două

mol-
literar-

Baco- 
inaugu- 

un mo- 
astrono- 

municipiul 
muzee care

comitetului județean de 
partid și al consiliului po
pular. Apoi, Cornișa — 
numite I și II, după etape
le în care au fost construi
te. Blocuri înalte, cu mulți 
arbori, cu multe plante de
corative. Apoi Milcov, 
Gară, Parc (primul dintre 
cartierele noi), Republicii 
(și ele I 
tin — 
Miorița, 
Baco via, 
moașe.

— Dar 
dele noastre 
dacă

și II), Miron Cos- 
pină la ultimele, 
Bistrița Lac 
cele mai

și 
fru-

gaz- 
greși 

am reduce Bacăul 
nou construit la industrie 
și locuințe. El înseamnă și 
magistrale, poduri, o gară

apartamente ■
—11966 — 19831—

ne spun 
— am 

reduce

moderne și ultramoderne, 
spitale, restaurante, hote
luri... (Despre școli vom 
vorbi mai încolo — n.a.). 
înseamnă 5 cinematografe, 
8 cluburi muncitorești, o 
casă de cultură, un teatru, 
un teatru de vară, un sta
dion, o sală de sport cu 
2 000 de locuri, un bazin 
acoperit de înot in con
strucție ; înseamnă zeci și 
zeci de mii de arbori, zeci 
de hectare de spații 
vitrine, lampadare, : 
curate, trandafiri...

— ...intr-un cuvînt, 
lizație. Sintem la un 
de Bacăul interbelic.

— Un secol ? E puțin 
zis... Nu construim doar

verzi, 
străzi

civi- 
secol

se 
Să 
di- 

a 
Bacăului, așa cum se con
cretizează intr-o seamă de 
fapte. „Tîrgul în comă" 
evocat acum 50 de ani are 
astăzi un institut de învă- 
țămint superior ; peste 
42 000 de elevi, de opt ori 
mai mulți decît in 1950, 
iau loc în fiecare zi in 
băncile din cele peste 720 
de săli de clasă și sînt in- 
struiți de un număr de 
profesori de nouă ori mai 
mare decit în 1.950. Teatrul 
dramatic „Bacovia" are să
lile pline în fiecare seară 
(sălile, nu sala) ; ca și fi
larmonica, este un centru 
iradiant de cultură nu 
doar pentru municipiu, ci 
pentru întregul județ și nu 
doar pentru el. Să nu uităm 
teatrul de păpuși „Licu
rici", binecunoscut in țară 
și peste hotare.

Un alt nucleu de cultu
ră, revista „Ateneu", a in-

TREPTELE URBANIZĂRU
ÎN ROMÂNIA

Numărul apartamentelor 
construite in municipii și orașe

1951-1965
331928

1966-1983
aproape

2000000

nescu 
dav", 
artistic 
via", 
rat 
dern 
mic 
are 
merită laude cu prisosin
ță ; in această primăvară 
a găzduit Olimpiada na
țională de istoria României.

...Se poate spune că 
orașul dc provincie Bacău 
este un oraș provincial ? 
Că locuitorii săi sint pro
vinciali ?

— Băcăuanii — ne spune 
unul dintre ei, scriitorul 
George Genoiu — își iu
besc orașul și cînd ies in 
lume (dar nu numai 
atunci) vorbesc despre el 
cu dragoste și cu patos, 
pentru că îl simt in ființa 
și faptele lor. Ei știu că 
Bacăul a devenit un cen
tru economic și cultural 
important pe harta patriei, 
știu că produsele industria
le duc faima orașului în 
țară și in lume, dar știu și 
că odată “• ~—ț:~
spirituală cunoaște și ea o 
puternică afirmare. Noi nu 
ne simțim defel „provin
ciali". Și... de ce am fi ? 
Dirijorul Ovidiu Bălan 
susține concerte în Europa 
și în America, caricaturis
tul Constantin Ciosu ciș- 
tigă cel de-al șaisprezece
lea premiu internațional in 
Japonia, violonistul Ion 
Drăgoi străbate continen
tele, ducînd cu vioara sa 
faima cîntecelor acestor 
meleaguri, ansamblul „Bu
suiocul", mesagerul folclo
rului muzical și coregrafic, 
a impresionat publicul ță
rilor cuprinse între Italia 
și Norvegia, artiștii plas
tici participă la expoziții 
internaționale, iar operele 
scriitorilor (peste 150 de 
titluri) sînt prezente in 
librării, pe scene, la radio 
și televiziune, in bibliote
cile publice și ale cetățe
nilor. Spiritul provincial a 
dispărut din Bacău.

în încheiere, iată cuvin
tele primarului municipiu
lui, Vasile Albu :

— Sigur, nu avem nici 
metrou, nici aeroport in
ternațional. Și de ce le-am 
avea ? Important este alt
ceva : că muncitorii, toți 
cei ce muncesc, mobilizați 
de partidul nostru revolu
ționar, au schimbat în 40 
de ani, mai cu seamă în 
ultimele două decenii, fața 
orașului, așa cum nici în 
visele viselor noastre nu 
îndrăzneam la început. Și 
vom face și mai mult ; 
vrem și putem să facem din 
Bacăul nostru un oraș de 
care să fim mîndri, un oraș 
pe măsura timpului, pe 
care îl trăim, a timpilor ce 
vin.

cu ele creația

Georcje-Radu
CH1ROV1C1
Gheorqhe BALTA

miliar.de
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ACTIVITATE SUSȚINUTĂ, RODNICĂ PENTRU 
REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

grîul - recoltat si depozitat cit mai repede, fără pierderi!
Oameni) muncii din agri

cultura județului Tulcea au 
terminat secerișul orzului. 
Adevărata bătălie pentru 
strînsul roadelor acestei 
veri abia începe însă. Cei 
aproape 2 000 de mecaniza
tori sînt hotărîți să mun
cească fără preget pentru a 
stringe grîul la timp și fără 
pierderi de pe cele 71 399 
hectare cultivate.

O primă concluzie se im
pune : pretutindeni au fost 
desprinse învățămintele ne
cesare din campania de 
strîngere a orzului. Prin 
generalizarea acțiunilor și 
inițiativelor valoroase se 
urmărește ca în fiecare 
unitate agricolă recoltarea 
griului să se desfășoare 
mult mai bine. Pentru a- 
ceasta, cadrele de condu
cere din unități, specialiștii 
organelor agricole și impu- 
terniciții comitetului ju
dețean repartizați pe uni
tăți au trecut la stabilirea 
solelor de grîu cu un grad 
de coacere mai avansat. 
Apoi, în taberele de cîmp, 
mecanizatorii și mecanicii 
de întreținere au revizuit 
combinele care au funcțio
nat necorespunzător in 
timpul secerișului la orz. in 
așa fel incit recolta de grîu 
să fie strinsă repede și fără 
pierderi.

Primii care au început 
recoltarea griului au fost 
mecanizatorii din consiliul 
agroindustrial Mahmudia. 
„Pe terenurile nisipoase din 
zona Independența, Sarina- 
suf și Mahmudia — ne spu
nea Ionel Popa, inginerul- 
șef al acestui consiliu agro
industrial — lanurile de 
grîu sînt de acum coapte. 
Trăgînd învățăminte din

Reușita culturilor succesive este direct condiționată de însămințarea 
lor într-un timp cit mai scurt. Cu atît mai mult in condițiile acestui an 
este nevoie ca prin întreaga organizare a activității in cîmp să se asi
gure semănatul culturilor succesive la cel mult 48 de ore după strîngerea 
orzului sau a griului de pe fiecare parcelă. Pentru aceasta este obliga
toriu ca toate lucrările - de la seceriș, eliberarea de paie a terenului, 
pregătirea solului și semănat - să fie executate în flux neîntrerupt, pen
tru evitarea decalajelor între ele.

In acest mod este organizată activitatea și se desfășoară lucrările 
în multe unități agricole din județul Teleorman. Pe ogoarele C.A.P. Pu- 
răni am văzut o amplă concentrare de forțe mecanice, organizate in for
mații judicios dimensionate, astfel încît, practic, nu există decalaje între 
lucrări, intreaga suprafață de orz recoltată a fost semănată în scurt timp 
cu porumb pentru boabe, soia, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. Am 
surprins pe pelicula aparatului de fotografiat citeva secvențe de la în
sămințarea culturilor succesive. După seceriș se acționează operativ la

eliberarea de paie a terenului (prima fotografie - stingă). Imediat, trac
toarele intră in miriște la aratul terenului (fotografia a 2-a). in aceeași 
zi se fac pregătirea solului (fotografia a 3-a) și insămințarea culturilor 
succesive (ultima fotografie - dreapta). Este un mod de lucru care tre
buie generalizat în toate unitățile agricole pentru însămințarea grabnică 
a culturilor succesive pe toate terenurile prevăzute.

Foto-text ; A. PAPAMUC

Mate A prime—folosite gospodărește, cu maximă economie!
în fabricația de mașini-unelte: CÎT DIN METALUL 
CONSUMAT SE REGĂSEȘTE ÎN PRODUSUL FINIT ? (im

Azi, alte puncte de vedere ale specialiștilor din prnducție
Am prezentat în „Scînteia" din 11 și 12 iulie care este indicele de 

utilizare a metalului într-o serie de unități constructoare de mașini-unelte 
și pe ansamblul centralei de specialitate. Totodată, ne-am referit și la 
citeva din cauzele care determină un coeficient mic, sub nivelul planifi
cat.. de utilizare a metalului. Reamintim că, pe ansamblul Centralei in
dustriale de mașini-unelte, circa 20 la sută clin metalul consumat se 
reîntoarce în oțelării, la retopit, sub formă de șpan, ștrailuri, capete de 
bare ș.a. Ce trebuie făcut, așadar, pentru îmbunătățirea coeficientului de 
utilizare a metalului? Revenim, azi, cu alte puncte de vedere ale specia
liștilor din producție.

Cercetarea din sectoarele 
calde poate oferi una din 
cheile problemei. Sondajul 
fectuat în rindul muncitorilor și spe
cialiștilor din 9 Întreprinderi con
structoare de mașini-unelte a relevat 
că una din cele mai mari surse de 
risipă o reprezintă execuția din la
minate finite pline a unor repere 
care. în final, trebuie să fie goale în 
interior. Arborii principali de la 
strungurile SRC 501, fabricate la 
I.M.U. Arad, de pildă, se execută din 
laminate pline. Precizăm insă că 
această tehnologie este folosită pen
tru fabricarea arborilor principali și 
a altor repere similare în toate uni
tățile constructoare de mașini-unelte. 
Revenind însă la exemplul la care 
ne referim, greutatea brută a semi
fabricatului este de 3 610 kg, iar greu
tatea netă a arborelui — de 1 275 kg. 
Deci, la o singură piesă se transfor
mă in șpan 2 335 kg de otel, adică 
două treimi din cantitatea de metal 
introdusă în procesul de fabricație !

— Se fac eforturi mari atît în sec
toarele de proiectare, cît și în pro
ducție pentru reducerea consumului 
de metal cu cîteva kilograme la une
le repere, dar la execuția unei pinole 
sau a unui arbore se transformă in 
șpan sute, mii de kg de oțel, ne spu
ne inginerul Gheorghe Ioncscu, șe
ful atelierului proiectare produse noi 
de Ia I.M.U.A. București. Se știe că, 
prin specificul activității din indus
tria constructoare de mașini-unelte, 
multe din reperele executate prin 
forjare sint piese unicat. Or. in gceas- 
tă situație, forjarea în cnchilă s- u 
prin alte procedee de mare n-nei , . 
nu este economică și atunci .--lesele s ■

experiența campaniei de 
recoltare a orzului, sintem 
pregătiți să încheiem sece
rișul griului in cele 7 coo
perative din consiliu în 
maximum o săptâmînă". O 
mobilizare -exemplară a 
forțelor am constatat pe te
renurile cooperativei agri
cole Independența. Pe lingă

secerișul griului pe cele 
5 247 hectare cultivate. Se 
grăbesc mai ales mecaniza
torii de la I.A.S. Baia. „Pe 
o solă cu o textură mai ni
sipoasă, grîul s-a copt mai 
repede — ne spune ingine
rul Ion Grigoriu, directorul 
unității. Pentru a nu pierde 
nimic'din producție am in-

TULCEA: Cresc vitezele de lucra, sporește producția strinsă în depozite
cele 15 combine aflate in 
dotarea secției de mecani
zare din această unitate, au 
venit in ajutor incă 15 com
bine din cooperativele ve
cine, unde griul nu s-a copt 
încă. Astfel, în cel mult 
trei zile, cu forțele respec
tive, cele 625 ha cultivate 
cu grîu vor fi recoltate. Se 
lucrează în formații com
plexe și, imediat după 
combine, presele -de balotat 
string paiele de pe teren, 
iar în continuare se însă- 
mînțează porumb direct in 
miriște.

Și în consiliul agroindus
trial Baia s-a dat startul la

trat imediat cu o formație 
de combine Ia recoltat. 
Pînă acum au fost reme
diate toate defecțiunile la 
combine, le-am reglat mai 
bine, toate fiind in perfectă 
stare de funcționare. Dova
da ? Din prima zi de lucru, 
majoritatea mecanizatorilor 
au depășit norma cu cite un 
hectar".

Consemnăm și o inițiati
vă lăudabilă la cooperativa 
agricolă Beidaud. Aici, 
conducerea unității a insti
tuit pe lingă „premiul can
tității", care este atribuit 
mecanizatorului ce recol
tează cele mai multe bun-

DE LA SECERIȘ LA SEMĂNAT - FLUX NEÎNTRERUPT !

execută prin forjare liberă, cu adao
suri mari de prelucrare. în această 
direcție ar trebui să se îndrepte 
atenția cercetării din sectoarele calde 
și să ofere soluții pentru forjarea 
prin procedee dc marc precizie, în 
condiții avantajoase din punct de 
vedere economic a pieselor unicat. 
De asemenea, este necesar să se gă
sească soluții eficiente și pentru exe
cuții» unora dintre axele tubulare 
prin forjare pe dornuri. Practica, re
alitatea din producție demonstrează 
că, aici, la execuția pieselor tubu
lare din laminate pline sau prin for
jare liberă se pierd la ora actuală 
cele mai mari cantități de metal.

Iată, așadar, cîteva din marile pro
bleme ale consumului de metal în 
construcția de mașini-unelte și pen
tru rezolvarea cărora cercetarea din 
sectoarele calde trebuie să se impli
ce mai mult, să ofere soluții de fond, 
noi, astfel incit piesele de serie mică 
și cu structuri speciale să poată fi 
realizate in condiții economice și cu 
consumuri cît mai mici de metal.

Metalurgia — față în față 
cu cerințele producției din 
sectoarele prelucrătoare. 
Fără îndoială, tipizarea producției în 
industria metalurgică este o necesi
tate si prezintă numeroase avantaje 
economice. Totuși, această acțiune 
trebuie făcută in strinsă corelație cu 
cerințele obiective ale unităților 
prelucrătoare beneficiare. Or. pot fi 
date exemple care demonstrează că. 
prin scoaterea din producție a unor 
sortotipodimensiuni de laminale. con
sumul de metal în cor'-tv-ctia de ma
șini-unelte a crescut, în loc să scadă. 

căre într-o zi, și un „pre
miu al calității". Condițiile 
de atribuire a acestui pre
miu constau in evitarea 
oricăror pierderi de recoltă 
din cauza reglajelor neco
respunzătoare ale combine
lor. în campania recoltării 
orzului, premiul respectiv a 
fost obținut de mecaniza
torul Nistor Papaene. 
„Aceasta este in interesul 
unității noastre — ne spu
nea inginerul-șef al coope
rativei, Ion Lungu. Dacă in 
campaniile trecute aveam 
discuții cu mecanizatorii 
privind modul de reglare a 
combinelor, acum fiecare se 
străduiește să-și regleze cit 
mai bine mașina, iar pier
derile de recoltă au fost 
eliminate".

în zilele următoare, dato
rită încălzirii vremii, pe 
măsură ce lanurile de grîu 
vor ajunge la maturitate, 
ritmul recoltării se va in
tensifica. Comandamentul 
județean pentru agricultură 
a luat măsuri de întrajuto
rare cu forțe mecanice în
tre consilii agroindustriale 
vecine. Astfel, in consiliile 
agroindustriale Mahmudia, 
Cerna și Baia, unde griul 
s-a copt mai repede, au so
sit în sprijin combine din 
zonele Babadag, Casimcea 
și Topolog, unde lanurile 
sînt încă verzi. Pretutin
deni se urmărește oră de 
oră starea de vegetație a 
solelor, iar acolo unde umi
ditatea este corespunză
toare, combinele aflate în 
taberele de cîmp încep de 
îndată secerișul.

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea „Saro" din Tîrgo- 
viște, de pildă, reperul „manșon" se 
fabrica din bare cu diametrul de 
85 mm. Dar laminate cu această di
mensiune nu se mai realizează de 
către metalurgie și. în prezent, „man
șonul" se execută din bare de 90 mm, 
ceea ce atrage după sine un consum 
suplimentar de 3,6 kg oțel la fiecare 
piesă.

Ce este atunci mai economic : să 
se persiste in menținerea acestei si
tuații sau să se pună de acord struc
tura producției de laminate cu ce
rințele obiective; ale unităților con
structoare de mașini-unelte ? în ul
timă instanță, unele modificări în 
structura producției de laminate nici 
nu sint prea complicat de făcut. Do
vadă că. așa cum ne-a relatat ingi
nerul Vasile Uivaroșan, șef de atelier 
la întreprinderea „înfrățirea" Ora
dea, după unele insistențe (e ade
vărat. care au durat doi ani la rînd), 
dimensiunile 60 X 30 și 45 X 30 din 
marca de oțel OLC—45 au fost in
cluse în catalogul Ministerului Indus
triei Metalurgice. De ce să dureze 
însă atit timp luarea unei decizii 
sau. așa cum se întîmplă in cele mai 
multe cazuri, să nu se rezolve fa
vorabil cerințele care se dovedesc 
fundamentate ?

O discuție intre reprezentanții me
talurgiei și ai industriei constructoa
re de mașini-unelte se dovedește, 
prin urmare, mai mult decit nece
sară. Am spune că. în această pro
blemă se impune chiar intervenția 
Ministerului Aprovizionării, care, prin 
specialiștii săi. să analizeze concret, 
în amănunt, dacă proiectarea din 
construcția de mașini-unelte nu a 
rămas în urma acțiunii de tipizare 
a producției din metalurgie sau dacă 
nu cumva sortotipodimensiunile de 
laminate fabricate în prezent sînt in
suficiente față de nevoile unităților 
prelucrătoare.

Cerinfe pe care centra
la i’i^Ds'na'n de mașini* 
unelte nu ar trebui să le

în unitățile agricole din 
județul Buzău a început 
recoltarea griului, lucrare 
care, în acest an, a fost 
declanșată imediat după 
încheierea secerișului or
zului, fără nici o pauză. 
Cu atît mai mult. în a- 
ceste condiții, se pune 
problema organizării te
meinice a activității și în
lăturării operative a unor 
neajunsuri apărute în 
timpul recoltării orzului.

Trăgind învățămintele 
necesare din felul în care 
s-a desfășurat secerișul or
zului, comandamentul ju
dețean pentru agricultură 
a pregătit temeinic recol
tarea griului, care a în
ceput în consiliile agroin
dustriale Pogoanele, Sme- 
eni și Rușețu. După cum 
ne-a precizat tovarășul in
giner Gheorghe Drăgoi, 
director al direcției agri
cole județene, pentru re
coltarea griului de pe cele 
65 397 hectare au fost re
vizuite toate cele 1 107 
combine, care vor realiza 
un ritm de lucru de pes
te 8 000 hectare pe zi. De 
asemenea, au fost pregăti
te 400 prese de balotat 
paie și s-a asigurat o ca
pacitate zilnică de trans
port al producției de pes
te 24 000 tone. La elibera
rea terenurilor de paie 
vor fi folosite și 4 700 a- 
telaje, iar pentru însă- 
mînțarea culturilor succe
sive se va acționa cu 410 
agregate complexe și 320 
semănători.

Numeroasele fapte de

afle din ziar. în mod nor' 
mal. cerințele unităților construc
toare de mașini-unelte nu ar trebui 
să fie adresate centralei industriale 
de specialitate prin intermediul pagi
nii de ziar. Și nu ne îndoim că pro
blemele la care ne vom referi în 
continuare sini cunoscute. Numai 
că ele trebuie soluționate cu mai 
multă promptitudine. Menționam în 
ancheta precedentă că la I.C.S.I.T. 
„Titan" s-au elaborat modele mate
matice pentru determinarea dimen
siunilor optime ale pieselor turnate. 
Și totuși, iu producție ajung adese
ori piese cu adaosuri dc prelucrare 
exagerat de mari. De ce ?

— Cele mai multe probleme le 
avem cu piesele realizate în propria 
turnătorie, ne spune tovarășul Horea 
Botezan, secretarul comitetului de 
partid la I.M.U. Suceava. Piesele tur
nate aici au, de regulă, pereții mai 
groși și o greutate mai mare decît 
prevederile din documentații. Aceasta 
deoarece nivelul de dotare tehnică a 
turnătoriei este foarte scăzut.

Ce s-a întîmplat de fapt ? Această 
turnătorie a fost preluată de I.M.U. 
Suceava in anul 1974, de la industria 
locală, cu o dotare — evident — mo
destă. Apoi, prin anul 1977, s-au fă
cut unele modernizări, dar care nu 
au asigurat gradul de precizie nece
sar în producția de mașini-unelte. 
Și în prezent, formele se execută 
manual, iar amestecurile de formare 
nu au o rezistență corespunzătoare ; 
spațiile de formare-turnare sint mici, 
insuficiente față de planul de pro
ducție al atelierului și complexitatea 
pieselor turnate. „Din această cauză, 
ne spune tovarășul Gheorghe Irimia, 
directorul tehnic al unității, piesele 
turnate se încadrează numai în clasa 
a V-a de precizie, adaosurile de pre
lucrare fiind maxime. în anii 1982 și 
1983 am solicitat centralei fonduri 
pentru modernizarea turnătoriei, dar 
nu s-au aprobat. în acest an. în pla
nul de investiții s-a prevăzut moder
nizarea turnătoriei, dar practic abia 
se execută proiectele".

Repetăm, avem convingerea că 
această problemă este cunoscută de 
conducerea centralei industriale. To
tuși. faptul că timp de 7 ani nu s-a 
făcut aproape nimic pentru moderni
zarea turnătoriei nu poate fi pus ex
clusiv pe seama lipsei de fonduri. De 
asemenea, specialiștii de la I.M.U. 
Arad ne-au -semnalat că nu dispun de 
o forjă care să asigure fabricarea se
mifabricatelor necesare în procesul 
de producție. în această situație în
treprinderea apelează la alte unități 
colaboratoare, care — din diferite

muncă consemnate în pri
mele patru zile din aceas
tă săptămînă pe ogoarele 
buzoiene atestă hotărirea 
mecanizatorilor, coopera
torilor și specialiștilor de 
a nu înregistra nici un fel 
de pierderi la recoltarea 
griului.

„Orele fierbinți" ale se
cerișului griului au în
ceput, cum era și firesc,

întreaga cantitate de plea
vă, peste 400 tone, care 
constituie un excelent fu
raj. Cele 13 combine re
partizate Ia această coope
rativă agricolă sînt grupa
te în 3 module și, lucrîn- 
du-se din zori și pînă se 
întunecă, sint condiții să 
se încheie secerișul celor 
590 hectare de grîu in 7-8 
zile bune de lucru. Pentru

BUZĂU: Campania „celor8 zile* a început bine
in unitățile situate în 
„Bărăganul" buzoian — la 
Pogoanele. Scutelnici, Căl- 
dărăști și Padina. Ne-am 
oprit inai întîi în consi
liul agroindustrial Sme- 
eni. Joi. la ora 10, s-a dat 
semnalul de declanșare a 
secerișului la C.A.P. Bră- 
deanu. Combinerul Traian 
Stroe, împreună cu pre
ședintele unității, Constan
tin Harpalete, apreciază 
că se poate lucra cu toa
te forțele, deoarece umi
ditatea boabelor a ajuns 
la limita admisă. Direc
torul S.M.A. Smeeni, Stan 
Coman, prezent la arie, 
controla dacă la toate co
lectoarele de pleavă exis
tă curelele de transmisie. 
Ca și in anii trecuți, în a- 
ceastă unitate se stringe

transportul producției la 
baza de recepție sînt folo
site numai mijloacele pro
prii ale cooperativei : 6
autocamioane, 4 tractoare 
cu remorci și peste 30 de 
atelaje, din care 15 au 
fost amenajate pentru 
transportul plevei. De a- 
semenea. fiecare formație 
de combine este însoțită 
de cite o formație de co
sași, care are sarcina de a 
stringe griul pe porțiuni
le din lanuri unde acesta 
a fost culcat de ploi sau de 
vint. într-un cuvint, orga
nizarea secerișului în a- 
ceastă unitate este exem
plară, ceea ce permite rea
lizarea unor ritmuri înal
te de lucru, la nivelul sta
bilit.

în lanurile C.A.P. Smîr-

motive — refuză insă să execute 
piese forjate la dimensiuni cit mai 
apropiate de cotele finale ale repe
relor respective. Și atunci se acceptă 
condițiile oferite de unitățile cola
boratoare, cu consecințele binecunos
cute : consumuri mai mari de metal.

în aceeași ordine de idei, munci
torii de la întreprinderile de mașini- 
unelte din București. Bacău. Arad, 
Suceava au avut numeroase obiecții 
cu privire la calitatea și precizia 
pieselor turnate la întreprinderile 
mecanice din Roman și Alba lulia, 
unități care fac parte din cadrul 
aceleiași centrale industriale. Nu in
sistăm asupra amănuntelor, dar spe
cialiștii din cadrul centralei au dato
ria. ca să nu spunem obligația, de 
a interveni pentru asigurarea bunei 

Cîteva Concluzii. Nu ne Pr°Punem să facem acum o inventa
riere a tuturor problemelor de rezolvarea cărora depinde creșterea coefi
cientului de utilizare a metalului in industria constructoare de mașini- 
unelte. Cu dorința ca investigația întreprinsă pe această temă să aibă 
un efect practic pozitiv, să determine un schimb de opinii util și con
structiv. adresăm numai cîteva întrebări diferitelor organe de specialitate, 
de Ia care așteptăm răspunsurile cuvenite în vederea publicării lor într-un număr viitor al ziarului.

CENTRALA INDUSTRIALA DE MAȘINI-UNELTE
ȘI INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ȘI INGINERIE 

TEHNOLOGICA „TITAN"

• în ultimii ani, cererile de mașini-unelte s-au diversificat și, în 
consecință, seriile de fabricație s-au redus, ceea ce creează greutăți în 
execuția pieselor turnate și forjate prin procedee de mare precizie. 
Prin execuția mașinilor-unelte în concepție modulară s-ar putea concen
tra însă producția anumitor module în unele întreprinderi și deci seriile 
de fabricație ar putea crește. Ce se întreprinde pentru introducerea și 
extinderea fabricării mașinilor-unelte in concepție modulară ?

• Cum se explică faptul că unele metode moderne promovate de 
cercetare, cum ar fi modelele matematice de calcul a grosimii pereților 
pieselor turnate, nu se aplică pe scară largă în producție ?

• Ce măsuri se iau pentru calcularea în toate unitățile a coeficien
tului de utilizare a metalului încă din faza de proiectare a mașinilor- unelte ?

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, INGINERIE 
TEHNOLOGICA ȘI PROIECTĂRI PENTRU SECTOARE CALDE

• în prezent, în construcția de mașini-unelte se pierd cantități mari 
de metal la execuția diferitelor repere, cum sint axele tubulare, din la
minate pline sau din semifabricate forjate liber. Ce soluții se studiază 
sau se propun pentru îmbunătățirea acestei situații ? Ce preocupări există 
în privința elaborării unor tehnologii care să permită forjarea și matri- 
tarea prin procedee de mare precizie și în condiții economice a pieselor 
unicat sau de scrie mică ?

® La aceste măsuri se adaugă, firește, acțiunile pe care trebuie să 
le întreprindă Ministerul Industriei Metalurgice pentru ca tipizarea pro
ducției să corespundă cît mai bine cerințelor unităților prelucrătoare.

Avînd în vedere deosebita însemnătate a problemei dezbătute în ca
drul anchetei noastre, vom reveni!

Anchetă realizată de Ion TEODOR 
și corespondenții „Scînteii"

danu umiditatea boabelor 
era de 23 la sută, dar toa
tă lumea era in așteptare, 
în tarlaua de lingă C.A.P. 
Scutelnici se trăgeau ca
petele. La C.A.P. Căldă- 
răști, umiditatea boabelor 
era de 20 la sută. „Gata, in
trăm din plin la seceriș" 
— ne spune președintele 
unității, inginerul Alexan
dru Mihai.

Secerișul griului cîștigă 
teren de la o oră la alta. 
Cind ajungem la ferma nr. 
2 a C.A.P. Pogoanele este 
ora 15,30. afară sint 28 
grade Celsius, iar grîul 
are o umiditate de 18,5 la 
sută. Inginerul Adrian 
Bănică, președintele coo
perativei, privește cu sa
tisfacție cum toate combi
nele se leagănă parcă pe 
marea de spice a lanuri
lor. „îi dăm bătaie să nu 
ne prindă ploile cu griul 
pe cimp. ci cu sămința 
de porumb sub brazdă. Re
colta din acest an este 
bună, iar aici numai la un 
dus-întors buncărul com
binei se umple" — spune 
președintele cooperativei.

Ne-am referit doar la 
citeva aspecte de lucru, 
dar care pot fi întîlnite și 
în alte unități in județ. 
Ele demonstrează convingă
tor că angajamentul meca
nizatorilor, cooperatorilor 
și specialiștilor de pe o- 
goarele județului Buzău de 
a stringe grîul de pe cele 
65 397 hectare în numai 8 
zile bune de lucru este pe 
deplin realizabil.

Sîelian CHIPER
corespondentul „Scînteii" 

cooperări între unități. Dar tot atit 
de neeconomic este ca I IVI. Alba lu
lia. singura unitate din centrală care 
realizează piese turnate de peste 
15 000 kg și la care adaosurile de 
prelucrare sint foarte mari, să nu fie 
dotată cu o mașină de eboșare. Din 
această cauză, sute de tone de metal 
— care reprezintă adaosurile de pre
lucrare — se transportă inutil de la 
Alba lulia la celelalte unități din 
țară, unde se transformă in șpan.

Deși ne-am referit numai la citeva 
exemple, din sondajul efectuat rezul
tă că multe din problemele de care 
depinde creșterea coeficientului de 
utilizare a metalului pot fi rezol
vate printr-o mai bună colaborare 
între specialiștii din întreprinderi și 
centrala industrială de specialitate.

Moment cruciat 
in istoria 

poporului roman
(Urmare din pag. I)

„de la soldat la general", a întors 
armele Împotriva hitleriștilor, cele
lalte instituții statale au contribuit 
din plin la desfășurarea luptei de 
eliberare. Izbucnirea și desfășurarea 
revoluției in România in August 1944 
consemna astfel un fapt inedit in 
practica revoluționară mondială. în 
lupta de eliberare împotriva ocu- 
panților, un popor întreg, fără nici 
o fisură, a format o unitate de gra
nit, fără rupturile, scindările sau 
dezbinările evidențiate in alte îm
prejurări similare in unele țări și 
care au dus la ciocniri fratricide sau 
chiar la războaie civile. ,

în luptele grele împotriva ocupan- 
tilor hitleriști. armata română, spriji
nită de formațiunile de luptă patrio
tice. de alte formațiuni de factură 
populară organizate ad-hoc — care 
materializau concepția partidului co
munist de angajare în luptă a tota
lității potențialului combativ al na
țiunii— practic întregul popor, au 
aplicat lovituri nimicitoare forțelor 
dușmane. Localitățile țării au fost 
transformate în adevărate cetăți de 
luptă, comunicațiile au fost per
manent controlate de luptătorii 
noștri, interzieîndu-se inamicului 
orice deplasare în siguranță, coloa
nele dușmane au fost permanent 
hărțuite, fractionate și nimicite pe 
Părți, „zonele întărite" organizate de 
hitleriști au fost încercuite, asaltate 
și lichidate. Revoluția din August 
1944 a avut astfel caracterul autentic 
al unui război al întregului popor, 
ceea ce explică, dealtfel, victoria 
rapidă și deplină a forțelor românești 
obținută asupra unui inamic superior 
in înzestrare tehnică și experiență 
de luptă. In cele 8 zile de lupte 
insurecționale, forțele revoluționare 
au eliminat peste 60 000 de militari 
hitleriști — echivalentul a 6 divizii 
ale Wehrmachtului — și au capturat 
o importantă cantitate de materia] 
de război (intre care 222 avioane și 
438 nave). S-au jertfit pentru elibe
rarea patriei 8 586 de militari și nu
meroși civili angajați în gărzile re
voluționare.

Victoria românească din August 
1944 a avut remarcabile repercusiuni 
politice și militare in ansamblul 
celui de-al doilea război mondial, 
grăbind sfîrșitul acestuia cu circa 
200 de zile, scutind astfel omenirea 
de incalculabile jertfe umane și pier
deri materiale. Eliberînd un teritoriu 
de circa 150 000 kilometri pătrați, 
forțele revoluționare românești au 
smuls comandamentului hitlerist po
sibilitatea organizării defensivei pe 
aliniamente de teren puterince — în
tre care Munții Carpați — facilitînd 
considerabil înaintarea forțelor so
vietice în adîncimea Peninsulei Bal
canice și către Europa centrală. în 
același timp, mărețul act românesc 
a dat o lovitură puternică din punct 
de vedere politic coaliției dominate 
de Reichul hitlerist, catallzînd pro
cesele centrifuge din sinul acesteia. 
Exemplul României a fost urmat la 

. scurt timp de Bulgaria și Finlanda 
Și va genera puternice crize politice 
.in Ungaria, șl .Croația. Sub aspect 
economic. declanșarea de către 
România a războiului antihitlerist la 
23 August 1944 a lovit — conform 
unor personalități politice si milita
re ale Reichului care au apreciat a- 
ceastă zi ca hotărîtoare pentru des
fășurarea întregului război — deci
siv mașina de război germană.

Dimensiunile internaționale de 
mare anvergură ale intrării României 
in războiul împotriva Germaniei na
ziste au fost subliniate cu obiectivi
tate incă de atunci de opinia publică 
din țările aliate sau neutre, fiind 
înregistrate totodată cu amărăciune; 
mmie și spirit de răzbunare in capi
tala Reichului. Dacă un cotidian aliat 
aprecia la 25 august 1944 actul româ
nesc „ca unul din cele mai hotări- 
toare evenimente ale întregului 
razt>oi"t ia Berlin — așa cum atestă 
documentele descoperite ulterior — 
căpeteniile hitleriste, analizînd im
pactul avut de ridicarea in arme a 
poporului nostru propuneau „să fie 
luate, toate măsurile pentru a șterge 
România de pe harta Europei și a 
desființa poporul român ca națiune".

în viața poporului român, revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă a în
semnat începutul unei erei noi, de 
construire, sub conducerea partidu-! 
lui comunist, a celei mai dreptei 
orînduiri — orînduirea socialistă. Im
plicațiile lui 23 August 1944 au fost 
multiple, voința unanimă a poporu
lui român exprimată deschis și eroic 
atunci semnificind refuzul pentru 
totdeauna al oricărei dominații im
perialiste, aspirația, astăzi împlinită, 
de a făuri o nouă societate, democra
tică și prosperă, hotărîrea dc a li
chida într-un termen cit mai scurt 
decalajele tehnice și economice care 
ne separau de țările avansate.

Setea de nestinsă libertate nutrită 
de poporul nostru în devenirea sa 
multimilenară a dobindit în eroica 
făptuire din August 1944 o întruchi
pare strălucită, oferind lumii intregi 
exemplul capacității nelimitate a 
unei națiuni hotărite să-și apere cu 
orice preț valorile sale perene. în
treaga noastră istorie, viitorul lumi
nos al României dobindesc, prin 
prisma semnificațiilor multiple ale 
mărețului act de la 23 August 1944, 
înțelesul fundamental că poporul 
român a avut, are și va avea un 
ideal suprem, pentru împlinirea că
ruia nu-și va precupeți — cum au 
făcut-o glorios atîtea generații de 
înaintași — eforturile : independen
ta și unitatea patriei străbune.

La 23 August 1944, ca de atîtea 
ori in decursul istoriei sale multi
milenare, poporul român a făcut din 
opțiunea sa liberă pentru indepen
dență și unitate o condiție primor
dială de existență istorică. Și ca în
totdeauna. lupta angajată la 23 Au
gust 1944. cu eroism si abnegație de 
întregul nopor român, a asigurat so
lutionarea acestor obiective vitale, a 
dat soliditate si măreție dăinuirii 
noastre istorice.

Astăzi, sub conducerea partidului 
comunist, noporul român dă viată, 
nrintr-un impresionant efort con
structiv. aspirațiilor celor mai nobi
le ale generațiilor succesive de îna
intași. Independentă si prosperă, 
respectată pe toate meridianele lu
mii. România trăiește timpul de 
aur al afirmării plenare a ge
niului multilateral al poporului 
nostru. La temelia acestui timp 
de epopee se așază marile făp
tuiri ale eroicei istorii naționale, 
intre care 23 August 1944 se înscrie 
ca un moment fundamental, întruchi- 
pind voința nestrămutată a poporu
lui nostru de a fi liber și indepen
dent, unit in vatra sa străbună de 
viețuire.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul de bune urări pe care ați avut amabilitatea 
să mi-1 trimiteti cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă adresez. în 
numele poporului malgaș, al puterii sale revoluționare și al meu personal, 
cele mai vii și sincere mulțumiri.

La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român și pentru 
întărirea relațiilor noastre bilaterale.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Primiri la primul ministru al guvernului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte, '
Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări pe care dumneavoastră 

atl avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Djibouti.

Vă mulțumesc și vă rog să primiți urările calde pe care vi le adresez 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru dezvoltarea armonioasă 
a României.

Vă asigur că sîntem ferm hotărîti să nu precupețim nici un efort pentru 
Întărirea legăturilor de prietenie și cooperare care ne unesc. în interesul 
popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație.
EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON

’ Președintele Republicii Djibouti

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru felicitările și bunele urări 
pe care cu atita bunăvoință mi le-ati adresat cu prilejul Zilei naționale 
a Islandei.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a primit, vi
neri. pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane. 
Oskar Fischer, care face o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare statorni
cite între țările și popoarele noastre, 
dezvoltarea lor continuă. în confor
mitate cu înțelegerile si hotărîrile 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Erich Honecker.

A fost exprimată dorința comună 
de a extinde si aprofunda colabora
rea dintre cele două țări pe plan po
litic. economic, tehnico-știintific și 
în alte sfere de activitate. în inte
resul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

A fost de fată Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, l-a primit, 
vineri, pe Antonio Esquivel Yedra, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba, președin
tele părții cubaneze în Comisia 
mixtă interguvernamentală de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros sa
lut din partea tovarășului Fidel Cas
tro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri.

Mulțumind, primul ministru a ru
gat să se transmită, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășului 
Fidel Castro Ruz un cordial salut și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și popoare 
și a fost exprimată dorința de a se 
acționa pentru dezvoltarea. în conti
nuare. a raporturilor româno-cuba
neze. în spiritul hotărîrilor și înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel. In acest context, au fost evi
dențiate largile posibilități existente 
pentru aprofundarea pe multiple pla
nuri a legăturilor bilaterale, în in
teresul și spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei socialismului, 
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

La întrevedere au luat parte tova
rășii loan Avram, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, Ion Ceaușescu. 
prim-vicepreședinte, ministru secre
tar de stat la Comitetul de Stat al 
Planificării, și Gheorghe Dumitrache, 
ambasadorul tării noastre la Havana.

Au fost de fată Ernesto Melendez 
Bach, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Colaborare Economi
că, vicepreședintele părții cubaneze 
în comisie, și Juan Cardenas, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Cuba la București.

(Agerpres)

Județele Galați și Vrancea au încheiat recoltarea orzului
Recoltatul orzului s-a încheiat și 

în județele Galați și Vrancea. 
în telegramele adresate cu a- 
ccst prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general 'al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de comitetele județene de 
partid se arată că lucrătorii ogoa
relor din această parte a tării au 
asigurate toate condițiile pentru a

termina și recoltatul griului în 
8—10 zile, punînd astfel întreaga 
producție la adăpost in cel mai 
scurt timp. în prezent se acțio
nează operativ la eliberarea tere
nurilor de Paie executarea arătu
rilor de vară si însămîntarea cul
turilor duble, strîngerea si depozi
tarea furajelor, la efectuarea lu
crărilor in legumicultură si vi
ticultură.

lucrările Comisiei mixte interguvernamentale româno-cubaneze 
de colaborare economică si tebnico-stiintilică, II

Vineri după-amiază s-au încheiat, 
la București, lucrările celei de-a 
VI-a sesiuni a Comisiei mixte in
terguvernamentale româno-cubaneze 
de colaborare economică si tehnico- 
stiintifică.

în spiritul orientărilor si înțelege
rilor convenite cu prilejul întîlniri- 
lor si convorbirilor la nivel înalt, 
cele două delegații au analizat pe 
larg stadiul relațiilor economice bi
laterale, modul cum au fost înfăp
tuite hotăririle adoptate la preceden
ta sesiune. Au fost, de asemenea, re
levate bunele relații de prietenie si 
colaborare statornicite între România 
si Cuba, rezultatele pozitive obținu
te în lărgirea si diversificarea coo
perării bilaterale pe multiple pla
nuri. . t. uuti .

fia încheierea lucrărilor, președin
ții: celor două părți in comisie, to
varășii loan Avram, viceprim-minis- 
tru al guvernului, și Antonio Esqui
vel Yedra. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Cuba, 
au semnat protocolul sesiunii, care

cuprinde măsuri .și acțiuni menite 
să ducă la promovarea, în continua
re, a colaborării economice și tehni- 
co-științifice româno-cubaneze în di
verse sectoare de interes comun, în
deosebi in industriile construcțiilor 
de mașini, chimică și alimentară, în 
agricultură și în alte ramuri, la creș
terea continuă a schimburilor re
ciproce de mărfuri.

A fost semnat, de asemenea, acor
dul. între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Cuba în domeniul transporturilor 
maritime.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

delegația cubaneză a avut întrevederi 
eu tovarășii Petre Preoteasa, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Vlâd. ministtul Pe
trolului. și Gheorghe Dinii, ministrul 
industriei chimice, și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală și din județul Brașov.

(Agerpres)

Timpul marilor împliniri
(Urmare din pag. I)

muzicii de camera și 
un alt festival al tea
trului contemporan. 
Aceste dotări cultura
le nu sint flori răzlețe 
pe un ci mp incolor. 
Ele sint întruchiparea 
locală a unei politici 
de dimensiuni națio
nale. După venirea in 
1965 la cirma tării și 
a partidului a unui 
conducător cutezător, 
înflăcărat patriot și 
revoluționar comunist, 
asemenea ctitorii au 
decorat întreaga hartă 
a patriei. Ele sint ex
presia unei politici de 
democratizare a cultu
rii, de lărgire a acce
sului liber, nestinghe
rit al oamenilor din 
toate zonele tării către 
bunurile mintii și ale 
sufletului, către mij
loacele de valorificare 
a creației.

în ultimele două 
glorioase decenii am 
fost martori și parti- 
cipanți la un amplu 
proces de integrare a 
valorilor trecutului în 
prezentul epocii noas
tre. de restituire a u- 
nor mari comori de 
artă și gîndire către 
poporul care le-a creat. 
Este meritul nepieritor 
al partidului comunist 
și al secretarului său 
general de a fi inițiat, 
desfășurat și condus 
acest proces ireversi
bil, asigurîndu-i. tot
odată, cadrul material 
de împlinire. Mai mult 
sau mai puțin simul
tan cu revista ASTRA 
s-au înființat reviste 
similare la Craiova 
(Ramuri), la Oradea 
(Familia), la Bacău 
(Ateneu), la Constanța

(Tomis), la Pitești 
(Argeș), la Tîrgu Mu
reș (Vatra), la Iași 
(Cronica), iar alte pu
blicații de cultură 
și-au desăvirșit profi
lul, periodicitatea, pro
gramul politic și este
tic. Rețeaua editorială 
s-a diversificat cores
punzător necesităților 
unui organism cultu
ral complex și activ, 
așa cum a devenit și 
cum este azi cultura 
României socialiste. 
Noi edituri au fost în
ființate la Cluj-Napoca) 
(Dacia), la Iași (Juni
mea), la Timișoara 
(Facla), la Craiova 
(Scrisul românesc). 
Brașovul, orașul pri
melor tipărituri în lim
ba română, orașul cu 
o tradiție editorială de 
patru secole, dorește 
și se străduiește să nu 
rămînă in urmă nici 
din acest punct de ve
dere. Este o datorie a 
noastră, a cărturarilor 
brașoveni, să dăruim 
orașului nostru insti
tuții și fapte de spirit 
care să onoreze cores
punzător marile pro
grese înregistrate în 
industrie și în alte 
ramuri de activitate. 
Chiar si la acest mo
ment sărbătoresc, poa
te cu atît mai mult la 
un asemenea moment 
sărbătoresc, trăind cu 
legitimă mîndrie sa
tisfacția unor mari 
izbînzi în domeniul 
producției de bunuri 
materiale, să ne gîndim 
fără emfază la ceea ce 
am făcut pînă azi pe 
frontul culturii. Este 
meritul partidului, al 
clasei muncitoare că 
industria brașoveană

realizează azi o pro
ducție industrială care 
depășește cu mult în
treaga producție a 
României antebelice. 
Este însă datoria oa
menilor de cultură 
care lucrează în do
meniul producției spi
rituale să ridice Bra
șovul la cota de exi
gență impusă de tra
diția sa unică și de 
locul pe care-I ocupă 
azi în economia socia
listă a tării.

Nu poate fi mai 
mare satisfacție pen
tru un om de carte, 
pentru un slujitor' al 
slovelor decît aceea de 
a contribui, prin stră
dania sa, Ia desăvîrși- 
rea întru cele mai 
înalte idealuri uma
niste a poporului nos
tru. Cu bun temei, 
conducătorul partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresează 
un repetat îndemn că
tre vitalizarea și în
nobilarea permanentă 
a artei și culturii prin 
asumarea tradiției pro
gresiste. a filonului 
spiritual cel mai con
sistent, sănătos și fer
til din realitatea nouă 
a tării.

în pragul unui mare 
eveniment jubiliar, pă
trunși de vibrația so
lemnă a acestei sărbă
tori. oamenii de artă 
si cultură ai Brașovu
lui aduc omagiul lor 
de respectuoasă ade
ziune către conducăto
rul iubit al patriei și 
reînnoiesc 1egămînt"l 
lor de credință fată de 
idealurile politice si 
culturalo ale nnrtiduîiti 
romanist, fată de aspi
rațiile fundamentale 
ale ponorului român.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 

A EXCURSIILOR DIN 13 IULIE 1984
FAZA I FAZA A II-A

Extragerea a II-a : 41 63 16 7 13 84
Extragerea I : 22 52 58 17 82 57 73 77 56 89

18 42 FAZA A III-A : 60 1

cinema
G Buletin de București : VICTORI A 
(16 28 79) — 9.30: 11.30: 13.30: 16: 18: ?0 
© Probă de microfon : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 13: 20. 
O Primăvară pentru o oră — 9: 10.45: 
12,30, B.D. la munte și Ia mare — 
14,30: 16.45: 19 : DOINA (16 35 38).
0 Ca-n filme : GRI VITA (17 08 58) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20. 
© Șapte băieți și o ștrengărită :

STUDIO (59 53 15) — 10; 12: 14; 16; 
18: 20.
© Haiducii Iul Șaptecai : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15: 17: 19.
© Aventuri la Marea Neagră : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16,30: 19.30.
0 Runda 6 : FERENTARI (80 49 85) r-
1 q «70 • 1 7 «în • 1 Q "10
©Nea Mărin miliardar: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Scopul si mijloacele : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17.30; 19,30.
© Secretul lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30: 17,30: 19,30.
© întoarcerea Vlașinilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15: 19,30,

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Liban, Rashid

Vizita ministrului 
al R. D.

Vineri au continuat convorbirile 
oficiale între ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, și ministrul afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer.

Cei doi miniștri au examinat căile 
și modalitățile de amplificare și di
versificare a relațiilor bilaterale, de 
colaborare pe multiple planuri. în 
concordantă cu înțelegerile convenite 
cu prilejul întîlnirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi-

Karame. prin care îi mulțumește 
pentru mesajul transmis cu prilejul 
investirii guvernului de unitate na
țională și își exprimă dorința ca le
găturile de prietenie dintre cele două 
țări să se întărească și mai puternic.

afacerilor externe 
Germane
tetului Central al Partidului Socia
list Unit, din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

Totodată, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
internaționale actuale.

Convorbirile se desfășoară tntr-o 
atmosferă caldă, de stimă si înțele
gere reciprocă.

★
Ministrul afacerilor externe al 

R. D. Germane a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

(Agerpres)

Adunare festivă prilejuită 
de cea de-a 40-a aniversare 
a Zilei Renașterii Poloniei

La Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Suceava a avut loc, vineri, o 
adunare festivă, prilejuită de cea 
de-a 40-a aniversare a Zilei Renaș
terii Poloniei,

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Vasile 
Poroch, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular municipal, care s-a 
referit la drumul parcurs de Po
lonia socialistă in cei 40 de ani care 
au trecut de la eliberare. Ia succe
sele obținute de poporul polonez in 
anii construcției socialismului. Evo- 
cînd tradiționalele relații de priete
nie și colaborare dintre România și 
Polonia, vorbitorul a relevat impor
tanța hotărîtoare a întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski 
pentru dezvoltarea în continuare a 
raporturilor româno-polone pe mul
tiple planuri, în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Luind cuvîntul. ambasadorul Po
loniei la București, Boguslaw Sta- 
hiura, a evidențiat eroismul poporu
lui polonez in lupta de eliberare de 
sub dominația fascistă, a înfățișat pe 
larg marile realizări dobinditc, sub 
conducerea P.M.U.P., in anii socialis
mului. in dezvoltarea economică și 
socială a țării. Referindu-se Ia bune
le raporturi de prietenie și colabo
rare polono-române. vorbitorul a 
subliniat rolul deosebit al înțelegeri
lor convenite cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Wojciech Jaru
zelski pentru continua amplificare a 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare. Ambasadorul a adresat mul
țumiri poporului român pentru sen
timentele de solidaritate frățească 
pe care Ie nutrește fată de poporul 
polonez, urări de noi succese în 
edificarea societății socialiste.

Cronica zilei
Vineri a avut loc la Oficiul 

din București al Centrului comun 
O.N.U.D.I.-România festivitatea de 
închidere a celui de-al IV-lea pro
gram de perfecționare in domeniul 
plantelor medicinale, destinat unor 
cadre din țări in curs de dezvoltare.

Au participat botaniști. farmaciști, 
analiști, ingineri agronomi și chi- 
miști din Etiopia, Nepal, Sierra Le
one, Somalia, Sudan. Tanzania, U- 
ganda și R.D.P. Yemen.

Participant» la cursuri au expri
mat calde mulțumiri guvernului ro
mân. Secretariatului O.N.U.D.I. pen
tru posibilitățile oferite de a cunoaște 
nemijlocit experiența României în 
acest domeniu, pentru ajutorul ce se 
acordă țărilor lor in dezvoltarea 
unei industrii proprii de medica
mente. bazate pe plante, medicinale.

Pentru oamenii muncii, pentru toți cetățenii

Acum, In plină vară. la fiecdFe sfirșit'de săptămînă, locurile de agre
ment din perimetrul și din jurul localităților devin tot atîtea puncte de 
atracție pentru marele public. Deși capriciile timpului au afectat specificul 
lunii lui cuptor, totuși, in- zilele frumoase oamenii merg la ștrand, la 
iarbă verde, in parcuri pentru a petrece cit mai plăcut și reconfortant 
orele de recreare. $i trebuie spus că, din punct de vedere al bazei ma
teriale, pretutindeni in (ară edilii au manifestat in ultimii ani o preocu
pare sporită pentru amenajarea 
capacității celor existente, la 
participind — in cele mai multe 
virstnici, in timpul lor liber.

Dar, dincolo de problemele , . . . . ______
edililor ca și responsabililor comerțului și ai activităților cultural-ar- 
tistice, pentru ca baza materială existentă să fie cit mâi bine folosită, pen
tru ca organizarea serviciilor să corespundă solicitărilor publicului. Sint 
exigente prin prisma cărora am efectuat — la sfirșitul săptămânii trecute — 
un raid prin mai multe puncte de agrement din Capitală și din Arad. Iată 
constatările făcute :

de noi baze de agrement și extinderea 
lucrările de amenajare și modernizare 
cazuri — înșiși oamenii muncii, tineri și

de dotare, răspunderi importante revin

A®, 
menajat — are un aspect deloc 
atrăgător. Tot aici, dar și in alte 
locuri, s-au luat diverse măsuri de 
îngrădire a turismului automobi
listic : s-au săpat șanțuri, s-au 
plantat borne, pentru ca nu cumva 
oamenii să tragă mașina în apro
pierea pilcurilor de copaci și să 
plaseze acolo mesele cu scaune 
pliante. Din care cauză multi auto- 
mobiliști sint nevoiți să-și amena
jeze locul de popas de-a lungul 
șoselelor. Desigur, nimeni nu pre
tinde accesul mașinilor în mijlo
cul pădurii. Dar la marginea aces
tora, in anumite poienițe, cum se 
procedează la Snagov. ar fi pe de
plin posibil.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 FRANȚEI

Excelenței Sale
Domnului FRANQOIS MITTERRAND

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSfiE 

PARIS
La Ziua națională a Republicii Franceze, am plăcerea să vă adresez 

calde felicitări, urări de sănătate si fericire pentru dumneavoastră personal, 
de prosperitate si pace pentru poporul francez.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie Si colaborare 
româno-franceze se vor amplifica în viitor, in interesul celor două popoare, 
al păcii, securității si colaborării in Europa Si în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Franceze, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a adresat o telegramă primului mi
nistru al acestei țări. Pierre Mauroy, 
prin care îi transmite sincere felici

tări si cele mai bune urări. Totoda
tă. în telegramă este exprimată con
vingerea că raporturile traditionale 
româno-franceze vor cunoaște o dez
voltare continuă. în interesul celor 
două țări si popoare, al cauzei păcii 
in lume.

La Paris, repere ale noului
Capitala Franței are, pentru vi

zitatorul străin, atracțiile ei clasice, 
care se numesc Sena și Turnul 
Eiffel, Champs Elysees și Arcul de 
triumf. Muzeul Louvre (cu tabloul 
Giocondei) și Domul Invalizilor 
(cu sarcofagul lui Napoleon), Car
tierul latin și Sacre Coeur, grădi
nile Tuileries și Place de la Con
corde, Opera. Notre-Dame, Mont
martre și cite și mai cite știute 
locuri care tezaurizează străvechile 
tradiții ale istoriei culturii și civi
lizației acestei țări.

Dar, după ce a văzut pe îndelete 
toate acestea, vizitatorul contem
poran simte tentația să cunoască și 
ce a apărut totuși mai nou, in anii 
din urmă, la Paris 
tal.ă europeană, 
cunoscută altă
dată prin conser
vatorismul ei 
banistic. Iată 
ceva din ce 
notat intr-un 
datat iunie 1984...

...Turnul Montparnasse, înălțat 
abia de cițiva ani pe colina cu a- 
celași nume din partea de sud-vest 
a centrului parizian, a și devenit — 
cu cele 59 etaje ale sale ocupate de 
diverse instituții sau de locatari — 
un reper pentru cine străbate ca
pitala pe picioare. Il cauți din pri
viri și te orientezi și după el la fel 
ca după vechiul Turn Eiffel (acesta 
— „întinerit" și reamenajat in ul
timul an).

...Cartierul Defense, cel mai nou 
din capitala Franței, este un oraș 
intr-un oraș. Pe o colină de la ca
pătul marii artere Grande Armde, 
la vest de Arcul de Triumf, au fost 
construite vreo 50 de blocuri de 
40—50 de etaje, legate intre ele nu 
de străzi cu trotuare, ci de auto
străzi suspendate, centrul comercial 
fiind situat la subsol, in stația de 
metrou: pe sol își fac loc, printre 
aceste blocuri (unele pentru inrfț- , 
tuții, altele de locuințe), doar citeva '‘r

și confortabili, care, cu o viteză me
die de 250 km pe oră (recordul lor 
este de 380 km pe oră), te duc, pe 
căi directe și pe linii cu terasamen- 
te speciale, la Lyon (in două ore), 
la Marsilia (in mai puțin de 5 ore), 
sau chiar la Geneva (in trei ore și 
trei sferturi). Francezii sint foarte 
mândri de „T.G.V.‘‘-ul lor. și pe 
bună dreptate; la centrul de presă 
al societății de căi ferate ni s-au 
arătat proiecte pentru extinderea 
acestor linii ultrarapide și in alte 
direcții ale țării.

...Centrul cultural „Georges Pom
pidou" — construit pe platoul de la 
Beaubourg, nu departe de fostele 
hale de legume și fructe — a în
ceput și el să figureze pe hărțile tu

ristice ale Parisu- 
......... lui, fiind tot mal 

însemnări de călătorie
------------------------- toarea și ingeni

oasa-! construcție 
metalică, dar și pentru interesantele 
expoziții de artă ce le găzduiește 
cu larghețe. Vizitatorul din Româ
nia are, în plus, un motiv senti
mental să vină aici, pentru a pă
trunde cu pietate in atelierul ma
relui și inegalabilului sculptor gor- 
jean, Constantin Brâncuși.

...Dealtfel, prezențele românești 
pot fi întîlnîte des în realitatea 
pariziană, reflectind tradiționalele 
legături prietenești și extinderea 
cooperării dintre România și Fran
ța. Clădite pe temelia trainică a 
noilor principii de relații între sta
te, legăturile dintre România și 
Franța au cunoscut o intensificare 
considerabilă îndeosebi în ultimele 
două decenii. Un rol de cea mai 
mare însemnătate in dezvoltarea 
colaborării pe diverse planuri din
tre cele două țări și popoare l-au 
avut, cum se știe, vizitele reciproce 
la nivelul cel mai înalt, documen
tele și înțelegerile încheiate deschi- 

■S^.aillfP^^JI^ngltt^e^relatiilor 
• ... ---- ----- - —...............   nmâttOrfranceze. fSă'.Teamîntim. în
alei , și scuaț&j/i, pitii p.espla.ttadă.:. cphlucfăre inițiată
centnw; ''T^^ mai- ^piis, acestui*®. în rdomeftii ^economice importante, 
„Manhattan de pe Seita", și „Pari-'f: de vîrf. cum sini indâs'tria de au- 
sul anului 2 000", dar parizienii încă 
nu l-au „asimilat". îl privesc ca pe 
tin corp străin în orașul lor; și to
tuși nu se știe dacă nu acesta va fi 
Parisul viitorului I

.... T.G.V." sint trei inițiale pro
nunțate foarte des de francezi și de 
turiști străini de vreo doi-trei ani 
încoace. Ele înseamnă „Train ă 
Grande Vitesse". De la Paris spre 
orașele din sudul și sud-estul ță
rii circulă acești „bolizi" încăpători

— o mare capi-

ur- 
cîte 
am 
carnet de călătorie

tomobile, aeronautica, electronica, 
informatica, utilizarea pașnică a 
energiei nucleare, siderurgia, tele
comunicațiile și altele. Si. fără în
doială, există reale și ample posi
bilități ca aceste relații de colabo
rare să se dezvolte și să se întă
rească în permanență, spre folosul 
ambelor țări și popoare, în interesul 
păcii în Europa și în lume.

Gheorqhe MITROI

i f

BUCUREȘTI. Deși în Capi
tală zilele de simbătă și duminică 
nu au fost prea însorite, numeroși 
bucureșteni s-au îndreptat pentru 
citeva ore spre punctele de agre
ment. I-am însoțit și noi, împreună 
cu tovarășul Tiberiu Popescu, ac
tivist la Consiliul popular al muni
cipiului București, fiind prezenți în 
Parcul Herăstrău. în punctele de 
agrement din pădurile Băneasa, 
Cernica și Pustnicul. Nu vom reda 
aici impresiile culese din fiecare 
zonă in parte, mai ales că simbătă 
și duminică nu au fost zile „de 
virf" ca afluență, ci vom retine 
doar citeva constatări de ansam
blu, ce privesc activitatea, in ge
neral, a punctelor de agrement.

In primul rind este de apreciat 
buna organizare a transportului 
spre aceste locuri. De la capetele 
liniilor de transport în comun (din 
cartiere) circulă spre punctele de 
agrement linii directe de autobuze, 
cu mașini de mare capacitate. O 
notă bună și pentru întreprinderile 
comerciale, care in zilele de vîrf 
asigură un fond de marfă mult 
sporit — de 8—10 ori mai mare de
cît în restul săptăminii — ca și 
un număr suplimentar de lucrători 
din unitățile orașului, detașați să 
ajute personalul stabil al unităților 
din punctele de agrement.

In activitatea comercială mai 
este însă loc și pentru alte îmbu
nătățiri. Astfel, in orele de prînz, 
capacitatea de servire a unităților 
ar trebui mărită, in continuare, 
fiind necesară lărgirea și mai ac
centuată a numărului punctelor de 
desfacere. (Oamenii vin la pădure să 
se recreeze, nu să piardă timpul aș- 
teptind să cumpere un suc). Apoi, 
se cere revăzut sortimentul oferit 
la vinzare. îneît chioșcurile de ră
coritoare să fie aprovizionate cu 
mărfuri specifice profilului lor. nu 
cu... conserve (cum am întilnit in 
pădurea Băneasa). Ar fi necesare 
in aceste locuri și punctele de vin
zare a fructelor. Direcția gene
rală comercială a Capitalei va tre
bui să revadă, totodată, și modul 
de aplicare a prețurilor de către 
unitățile din punctele de agrement. 
Pentru că. aceleași mărfuri, vîndute 
în aceleași condiții, la chioșcuri, 
au in prezent un preț la unele

puncte de agrement șl alt preț în 
alte puncte de') agrement.

O referire și la activitatea cultu- 
ral-artistică. Deși în majoritatea 
punctelor de. agrement s-au ame
najat scene speciale pentru evolu-

Pe teme de sezon

ția formațiilor artistice de amatori, 
acestea strălucesc prin... absență. 
Singurii animatori culturali pe care 
i-am întilnit au fost doi acordeo- 
niști, care cintau prin pădurea Cer
nica la urechea „onoratei clientele".

Am lăsat la urmă problema cu
rățeniei. Ce-i drept, în toate zonele 
de agrement există puncte de co
lectare a resturilor alimentare, me
najere. Numai că numărul lor ar 
trebui considerabil sporit. Sint 5 la 
Pustnicul. 7 la Cernica... Or, cu 
citeva cutii plasate la cite un colt, 
intre mari distanțe, nu se poate re
zolva problema curățeniei. In punc
tele de agrement vin sute de mii 
de oameni deodată, iar pentru a- 
ceasta este nevoie in fiecare loc 
nu de citeva cutii, ci cel puțin de 
citeva zeci, plasate cit mai la în- 
demîna oamenilor.

O mențiune aparte se cere făcu
tă in legătură cu starea în care se 
află punctul de agrement Cernica, 
poate cel mai solicitat din Capitală, 
dat fiind amplasamentul său în a- 
propierea' celui mai mare cartier 
— Balta Albă — și a cartierului 
Pantelimon. Ei bine, aici, „gospo
darii" pădurii, in loc să găsească 
soluții pentru amenajarea cît mai 
torespunzătoare a spațiului, pentru 
ca oamenii să aibă unde să se așeze 
pe iarbă, au ...acoperit tot terenul 
pădurii cu pămînt și tot felul de 
gunoaie. Punctul de agrement — 
exceptînd ștrandul, impecabil a-

ARAD. Cea mai importantă 
zonă de agrement pentru oamenii 
muncii din municipiul Arad o con
stitute ștrandul „Neptun". situat pe 
malul Mureșului. El se întinde pe 
o suprafață de aproape 17 hectare 
și poate primi peste 30 000 oameni. 
Ștrandul dispune de 5 bazine de 
înot, din care 3 sint destinate co
piilor, o bază sportivă cu două te
renuri de tenis de cimp (la care se 
vor adăuga alte două, aflate în 
curs de amenajare), un teren de 
fotbal și 7 mese de tenis de masă. 
Solicitant» pot închiria aici mingi 
și palete pentru tenis de masă, ra
chete și mingi pentru tenis de 
cimp. jocuri de șah și remy. In zi
lele călduroase, cînd există o mare 
afluență de public, pe lingă restau
rantul cu 200 de locuri funcționea
ză 30 puncte de vinzare, unde se 
oferă răcoritoare, gustări etc. De 
menționat că in zestrea acestui 
minunat punct de agrement, ce ri
valizează cu cele mai reușite ștran
duri din tară, există locuri de joa
că pentru copii, dotate cu balansoa
re. precum și un parc de distracții 
cu jocuri mecanice. O stație de 
amplificare difuzează zilnic pro
grame de muzică și divertisment, 
gen „radio-vacanța". cu sprijinul 
actorilor Teatrului de stat din mu
nicipiu și al formațiilor muzicale de 
Ia Filarmonica arădeană.

Din discuțiile purtate cu mai 
mulți localnici întîlniți in aceste zile 
la ștrand, am reținut și citeva pro
puneri : înființarea in incintă a 
unui chioșc de difuzare a presei, a 
unui punct de vinzare a produse
lor de sezon și a articolelor de 
plajă — chiar dacă Ia ștrand se 
pot închiria umbrele, șezlonguri 
etc. In fine, se propune reînfiin
țarea punctului de desfacere a 
fructelor, care, cindva, a funcțio
nat aici.

t V
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfîrșit de săptămînă. (parțial 

color)
16.25 Orașe franceze. Documentar
16,45 Săptămînâ politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Noi și copiii noștri. Reportaj
19,40 Sub cupola circului (color)
19,50 Teleenciclopedia
20.20 Film : ,,Secretul cifrului*

21,05 Trubadur de București (color).
22.10 Telejurnal (parțial color)
22,25 Invitata noastră : voia bună ! (co

lor)

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor
20.10 Tinere talente
20,45 Magistrala revoluției — reportaj 
21,05 Orizont tehnico-științific
21,30 Din cele mal îndrăgita melodii 

populare
21,55 De pretutindeni : Arhitectură șl 

estetică
22.10 Telejurnal
22,25 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți 1

A munci, a crea pentru țară
(Urmare din pag. I)

...Cum anunță meteorologii, vara este pe punctul să reintre pe deplin 
în drepturile sale, după zilele răcoroase din ultima perioadă. Este un 
motiv in plus ca, pretutindeni, organizatorii locurilor de agrement să ia 
măsurile operative ce se cuvin pentru asigurarea celor mai bune condiții 
de petrecere a timpului liber de către oamenii muncii. Dar asupra acestei 
teme vom mai reveni.

Mihai IONESCU 
Trisîan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii”

• Eu, tu și Ovidiu : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15.30: 17,30; 19.30.
® Aceeași dragoste : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13.15; 15,30: 17.45: 20. 
© Locotenent Cristina : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 17.15: 20. PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.
@ Cineva ca tine : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 : 13; 15,30; 17,45; 20. 
© Omenirea împotriva războiului» Cu 
mîinile pe oraș: CAPITOL (16 29 17) 
— 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20, la gră
dină — 21.
© A opta minune a lumii — 9; 11,15:

13,30, Gară pentru doi — 18; 19 : DA
CIA (50 35 94).
© Legenda : UNION (13 49 04) — 9,30: 
11,30: 13,30: 15,45: 18; 20.
© Lovitură fulgerătoare : LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 17,30: 19.30, la gră
dină — .21, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30: 13.30: 15.30; 17,30; 19,30.
© Damen tango : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
© Legenda statuetelor Chang : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
© Marfă furată: SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20. 
© Cobra se întoarce : FAVORIT

(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14.15: 
16; 18: 20.
© Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15: 16; 19,15, MELO
DIA (11 13 49) — 9: 12: 16: 19.
© Yankeii: FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 12,15; 16; 19,15. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16: 19. FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12; 16; 19.
© Legenda călărețului singuratic : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11.15; 13.30: 
15,45; 18; 20. ARTA (213186) — 9:
11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,45.

A munci, azi, mai mult, dar, mal 
ales, mai bine este o dovadă de 
inalt patriotism. Iar adevărata mă
sură a acestei cerințe patriotice o 
constituie faptele și nu vorbele. 
Secretarul general al partidului 
sublinia că vremea angajamentelor 
a trecut, acum e vremea muncii. 
Mai exact, a muncii de înaltă ca
litate și productivitate. Partidul 
nostru a adoptat programe speciale 
de creștere a calității și producti
vității muncii. S-a prevăzut că 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite nu este nevoie de o creș
tere a efortului fizic, ci de o mai 
mare investiție de gîndire. de in
teligentă. de continuă ridicare a 
competenței profesionale. Și edu
cația patriotică, in aceste noi con
diții. se află în fața unor cerințe 
specifice : fiecare om al muncii 
trebuie să fie convins că dacă re- 
sbrsele de materii prime și ener
getice sint limitate, resursele crea
tivității umane sint inepuizabile. 
A fi, azi, patriot înseamnă să te 
pregătești asiduu pentru munca de 
creație să participi cu rezultate 
dintre cele mai bune la crearea de 
produse noi. cu performante supe
rioare. de mașini și instalații noi. 
pentru a se renunța la importuri, 
să pui la inimă soarta proprietății 
socialiste, să-ți faci un obiectiv al 
eforturilor de fiecare zi din folo
sirea în mod gospodăresc a tuturor 
resurselor societății noastre.

Iată, așadar, o înaltă cerință pa
triotică : industria românească să 
producă Ia nivelul tehnicii mon
diale, iar în unele domenii să de
țină întâietatea in lume. Este clar 
că la îndeplinirea acestei cerințe 
vor contribui o multitudine de fac
tori de natură politică, economică.

socială. O condiție este, însă, prio
ritară : aceea ca. în absolut toate 
unitățile economice, intrarea în 
fabricație a oricărui produs să fie 
însoțită nu numai de garanția ran
damentului maxim, ci și de un înalt 
nivel de tehnicitate și economici
tate. Ce se va intîmpla cu acest 
produs ? Va fi el competitiv cu 
altele similare realizate de între
prinderi din tară sau de peste 
hotare ? Productivitatea, consumu
rile de materii prime, de energie 
și combustibil, cheltuielile mate
riale vor răspunde cerințelor unei 
înalte eficiente economice ? Iată 
întrebări ce trebuie să însoțească 
fiecare produs, de la proiectare 
pină la montaj.

Ce înseamnă, azi. a fi patriot ? 
Avem. în acest sens, ca vibrant 
îndemn, ca direcție clară de gin- 
dire și acțiune, modelul omului 
nou. strălucit prefigurat in opera 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A fi 
patriot, din această perspectivă, 
înseamnă să dăruiești tării în
treaga energie creatoare, toate re
sursele de inițiativă, de abnegație 
și responsabilitate socială, să ac
ționezi cu spirit revoluționar pen
tru continua ridicare a României 
pe noi culmi de progres si civili
zație socialistă. Iar o expresie con
cretă. impresionantă a dăruirii în 
muncă o aflăm materializată in in
finite ipostaze. în toate colectivele 
de muncă, de la orașe și sate, in 
angajarea entuziastă și responsabilă 
pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice ale acestui an. pentru a 
întimpina cu noi și strălucite izbînzi 
socialiste marea sărbătoare de la 23 
August și cel de-al XIII-lea Con
gres, evenimente de istorică sem
nificație in viața partidului și a 
patriei socialiste.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 15, 16 și 17 iulie. în țară : 
Vremea va fi caldă îndeosebi în sudul 
țării. Cerul va fi temporar noros în 
vestul, centrul șl nordul țării, unde vor

cădea averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice și de grindină. 
Pe alocuri, cantitățile de apă vor putea 
depăși 20 litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. In celelalte regiuni ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, prezentind intensificări locale 
cu caracter de vijelie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 11 și 11 
de grade, iar cele maxime între 23 
33 de grade, mai ridicate în sud.
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! VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR: !
t ----------------------------------- (
j Să se pune capul cursei înarmărilor, j

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR CONSFĂTUIREA

\$â fie asigurată pacea pe Pămint!\ 
| R. F. GERMANIA: Program de acțiuni i 

ale „Cercului de la Dortmund"
BONN. — Mișcarea pentru pace 

4 vest-germană „Cercul de la Dort- 
’ mund". a cărei ședință s-a desfă- 
4 șurat în centrul industrial din Ruhr, 
■ a chemat Ia organizarea unei noi 

serii de acțiuni pentru pace și de
zarmare pînă la 8 mai 1985, cînd se 
împlinesc 40 de ani de la elibe
rarea poporului german de sub 
fascism. „Cercul de la Dortmund", 
care reunește mai multe grupuri 
de militanti pentru pace din între- 

li prinderile orașului, participă activ 
la ampla mișcare antirăzboinică 

4 organizată de inițiatorii „Apelului 
’ de la Krefeld" în rîndul reprezen

tanților opiniei publice progresis
te din R.F.G. sub deviza „Moar
tea atomică ne amenință pe toti. 
Nici un fel de rachete nucleare în 
Europa !“. Reprezentanții muncito
rilor și funcționarilor de la o se
rie de

R. F. GERMANIA: Program de acțiuni 
ale „Cercului de la Dortmund"

din Ruhr, reuniți la Dortmund, au i 
hotărît ca ziua de11 septembrie 1984 J 
— Ziua internațională de luptă )

mari concerne industriale
\

ț

V
4 relatează presa locală. Tabăra 
’ fost amenajată într-o zonă în c.

DANEMARCA: „' 
în apropierea unui

COPENHAGA. — Lupta militan
telor daneze pentru pace și dezar
mare, care, asemenea femeilor de 
la Greenham Comrrfon, din Marea 
Britanie, au organizat în localita
tea Ravnstrup o tabără a păcii, se 
bucură de sprijinul larg al opiniei 
publice progresiste din Danemarca,

- " * -"--"ta
in care 
de co-| se s

*

construiește un centru

S.U.A.: 
unei ample

WASHINGTON. — Peste 450 de 
. organizații politice, obștești și re- 

4 ligioase din S.U.A., care reunesc 
’ un sfert de milion de membri, au 

anuntat intenția lor de a partici
pa la o mare manifestație pentru*

pentru pace — să marcheze începu- i 
tul noii etape a acțiunilor împo- > 

!
*

i

triva cursei înarmărilor, 
mul rind a înarmărilor

în pri- 
nucleare.

Bremen au 
reuniuni a

Pe de altă parte, la 
început lucrările unei 
reprezentanților instituțiilor de în- 
vătămînt superior din acest mare 
oraș portuar vest-german și a re
prezentanților unor universități da
neze. care se desfășoară sub de- l 
viza „Răspunderea oamenilor de * 
știință în lupta pentru pace". Vor- ț 
bitorii au subliniat. în luările lor ' 
de cuvint. pericolul pe care îl im
plică pentru Europa amplasarea de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune si consecințele grave 
unui război nuclear.

ale

Tabără a păcii" 
obiectiv al N.A.T.O.
mandă subteran al N.A.T.O.
tru dirijarea operațiunilor cu ra
chete nucleare pe flancul nordic 
al blocului militar. Femeile dane
ze cer încetarea construcției aces
tui centru și, în același timp, se 
pronunță împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
în Europa și pentru retragerea ce
lor deja instalate.

pen-

I

avea l 
loc cu prilejul Convenției Partidu- ’ 
lui Democrat din S.U.A.. care va i 
desemna candidatul său pentru / 
alegerile prezidențiale din acest an. j

Pregătiri în vederea 
manifestații antirăzboinice

dezarmare săptămîna viitoare, la 
San Francisco. Acțiunea va 
loc cu prilejul Convenției

In diverse țări ale lumii au avut loc manifestări consacrate împli
nirii a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială ți națională, 
antifascistă și antiimperialistă

LONDRA 13 (Agerpres). — La Bi
blioteca centrală Finsbury, din Lon
dra, s-a deschis o expoziție docu
mentară de fotografii și de carte ro
mânească.

Graham Melville, directorul biblio
tecii, și Harry Gold, secretarul Aso
ciației de prietenie Marea Britanie- 
România, au rostit alocuțiuni în care 
au subliniat importanța istorică a 
evenimentului sărbătorit la 23 Au
gust de poporul român și au evi
dențiat realizările obținute de Româ
nia in cei 40 de ani de dezvoltare 
liberă și independentă.

din România,

dențiind unitatea de cultură și civi
lizație a poporului român.

La manifestarea inaugurală au 
fost prezenți membri ai conducerii 
Ministerului de Externe, Consiliului 

■ britanic, reprezentanți ai unor in
stituții de cultură și artă din Marea 
Britanie, ai publicațiilor de specia
litate, un numeros public, ziariști.

9 <9

Tot la Londra, la Muzeul Homi- 
man, a avut loc vernisajul unei ex
poziții de artă populară românească. 
In cadrul cuvîntărilor rostite cu 
acest prilej, sir Ashley Bramall, 
președintele Autorității pentru edu
cație din Londra, Irene Chaplin, 
președintele Comitetului de condu
cere al Muzeului Horniman, alți spe
cialiști au evidențiat tradițiile și 
varietatea deosebită ale artei popu
lare românești, acțiunile care se în-, 
treprind în țara noastră pentru păs
trarea acestora, precum și contribu
ția pe care o aduce expoziția la 
dezvoltarea relațiilor culturale ro- 
mâno-britanice.

Un grup de balerini, în costume 
folclorice românești, a prezentat un 
program de jocuri populare din di
ferite regiuni ale țării, care s-a bucu
rat de un succes deosebit.

Expoziția cuprinde un număr mare 
de obiecte de artă populară speci
fice diferitelor zone ale țării, evi-

BERNA 13 (Agerpres). — La 
Zurich a fost organizată o expoziție 
de carte românească, la loc de 
frunte situîndu-se operele pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, a fost prezentată o 
expoziție fotodocumentară înfățișînd 
frumusețile patriei noastre, precum 

. și [realizările României pe plan eco
nomic și social.

Manifestarea, la care au participat 
numeroși invitați, s-a bucurat de 
un succes deosebit.

ROMA 13 (Agerpres). — La Bi
blioteca română din Roma a avut 
loc vernisajul expoziției de grafică, 
desene și gravuri ale artiștilor plas
tici Wanda Mihuleac și Decebal Ni- 
țulescu.

Cu același prilej a fost organizat 
un recital de muzică și poezie ro
mânească contemporană, susținut 
de actorul Claudio Guarino și com
pozitorul pianist Roberto Gigli.

La manifestare, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, au participat 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
șefi ai diverselor instituții culturale 
din Roma, un numeros public.

Ședința Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
ședinței Seimului R.P. Polone. Au 
participat Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

deR.P. Polone, alți conducători 
partid și de stat.

Seimul a aprobat raportul de acti
vitate al guvernului pe anul 1983, 
raportul privind executarea bugetu
lui pe anul 1983 și unele' proiecte de 
legi — transmite agenția P.A.P.

Azi, alegeri generale în Noua Zeelandă
WELLINGTON 13 (Agerpres) — 

în Noua Zeelandă s-a încheiat cam
pania electorală în vederea alegeri
lor generale care vor avea loc, sîm- 
bătă, 14 iulie. în cadrul scrutinului 
sînt chemați la 
două milioane de 
bătălia electorală 
principalele două formațiuni poli
tice — Partidul Național, de orien
tare conservatoare, de guvernă- 
mînt, condus de primul ministru 
Robert Muldoon, și Partidul labu
rist, al cărui lider parlamentar este

urne aproximativ 
cetățeni ai țării, 
fiind purtată de

In fotografie : Aspect de Ia marșul desfășurat recent pe ruta Tokio — Na
gasaki, sub lozinca : „Nu vom îngădui transformarea Japoniei în arenă 

a războiului nuclear 1"

David Lange. Tema care a dominat 
campania electorală a constituit-o 
deteriorarea situației economice a 
țării. Opoziția a formulat critici se
vere la adresa politicii economice 
guvernamentale, care a condus la a- 
gravarea 
masivă a 
plafonului

Ultimele 
intea alegerilor, 
Associated 
favoriți pe laburiști.

șomajului, la creșterea 
prețurilor și Ia urcarea 
datoriei externe a țării, 
sondaje de opinie dina- 

citate de agenția 
Press, îi indică drept

In țările occidentale

Flagelul șomajului continuă să se extindă
BONN 13 (Agerpres). — Numărul 

șomerilor înregistrați oficial în' Re
publica Federală Germania a fost, in 
luna iunie, de 2 112 000. ceea ce re
prezintă 8,5 la sută din totalul 
populației active vest-germane — in
formează un comunicat al Oficiului 
federal al muncii din Niirnberg.

Situația pe piața muncii s-a agra
vat — a precizat Heinrich Franke, 
directorul Oficiului muncii. Cererea 

, de forță de muncă a scăzut, iar con
flictul din sectorul siderurgic a dus 
la o politică mai prudentă în ceea

Ce priveșta personalul — a relevat 
Frapke.

DUBLIN 13 (Agerpres). — Potrivit 
statisticilor oficiale date publicității 
la Dublin, în Republica Irlanda. în 
luna mai au șomat 211 000 persoane, 
ceea ce reprezintă cu 22 000 mai mult 
decit în aceeași lună a anului 1983.

Un studiu elaborat din însărcina
rea Ministerului pentru Problemele 
Sociale și Sănătății, aproximativ 
500 000 dintre cei 3,44 milioane de lo
cuitori ai Republicii Irlanda trăiesc 
sub nivelul de sărăcie recunoscut 
oficial.

în zilele de 11—12 iulie 1984 a 
avut loc la Praga Consfătuirea se
cretarilor cu probleme internaționale 
și ideologice ai Comitetelor Centrale 
ale 'partidelor comuniste si munci
torești din unele țări socialiste. La 
consfătuire au participat : din partea 
Partidului Comunist Bulgar —
M. Balev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.B., 
D. Stanișev, secretar al C.C. al 
P.C.B., S. Mihailov, secretar al C.C. 
al P.C.B. ; din partea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia — V. Bi- 
lak, membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C., J. Fojtik. membru 
supleant al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C., J.. Havlin. secretar 
al C.C. al P.C.C. ; din partea Parti
dului Comunist din Cuba — J. Mon
tana Oropesa. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba ; din partea Parti
dului Socialist Unit din Germania — 
Kurt Hager, membru al Biroului Po
litie, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
H. Axen, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
J. Herrmann, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
din partea Partidului Popular Re
voluționar Laotian — S. Viaketh, 
secretar al C.C. al P.P.R.L. ; din 
partea Partidului Popular Revo
luționar Mongol — D. Gombo- 
jav, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
G. Adia, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. ; din partea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez — J. Czy- 
rek, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.. J. Glow- 
czyk, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
G. Bednarski, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ; din partea Partidului 
Comunist Român — Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. ; din 
partea Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar — M. Ovari, membru 
al Biroului' Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., G. Aczel, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. M. Szures, secretar al C.C. 
al P.M.S.U. ; din partea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice —
N. Ponomariov, membru supleant 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.C.U.S., M. V. Zimianin. secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. ; din 
partea Partidului Comunist din Viet
nam — Hoang Tung, secretar al C.C. 
al P.C. din Vietnam.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat. de asemenea, șefi și adjuncți 
de șefi de secție, alți activiști cu 
munci de răspundere la Comitetele 
Centrale ale partidelor frățești.

Participanții la consfătuire au 
efectuat un schimb de păreri în pro
bleme actuale ale situației mondiale 
și ale activității ideologice. S-a ară
tat că pericolul la • adresa păcii a 
crescut in mod simțitor ca urrriăre a 
politicii de confruntarepromovate 
de cercurile agresive ale imperia
lismului, în primul rînd ale celui 
american, de obținere a superiorită
ții militare, de știrbire a indepen
denței și suveranității popoarelor, a 
politicii de expansionism și dictat. 
Intensificarea de către acestea a 
cursei înarmărilor constituie una din 
cauzele principale ale agravării în
cordării în lume, ale creșterii peri
colului unui război nuclear. O fază 
deosebit de periculoasă a cursei 
înarmărilor a fost deschisă prin 
începerea amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune în unele ' țări ale N.A.T.O. 
Aceasta a determinaț Uniunea So
vietică și alte cîteva state din 
cadrul Tratatuluj de la Varșovia să 
adopte o serie de măsuri de răspuns. 
Politica agresivă a imperialismu
lui provoacă o adîncă neliniște 
popoarelor, determină împotrivirea 
hotărită a mișcării antirăzboinice, a 
tuturor curentelor opiniei publice și 
a oamenilor de stat, conștienti de 
răspunderea ce le revine pentru vi
itorul omenirii.

Lovindu-se de condamnarea politi
cii de confruntare și a cursei înar
mărilor, cercurile imperialiste agre
sive din S.U.A. și din N.A.T.O. în
cearcă să camufleze adevăratul con
ținut al politicii lor. Retorica falsă 
despre pace nu schimbă cu nimic 
esența poziției lor, care, așa cum de
clară ele însele, rămîne miza pe ob
ținerea supremației militare, pe so
lutionarea problemelor internaționa
le cu ajutorul forței și amenințării 
cu forța, ceea ce duce Ia creșterea 
pericolului unei catastrofe nucleare.

în ultima vreme, la Washington se 
accentuează orientarea spre militari
zarea Cosmosului. Extinderea în a- 
ceastă sferă a cursei înarmărilor ar 
amplifica și mai mult pericolul unui 
conflict nuclear si ar complica mult 
realizarea unor acorduri privind 
dezarmarea. Participanții la consfă
tuire au subliniat însemnătatea pro
punerii Uniunii Sovietice de a se tre
ce neîntirziat la tratative pentru 
preîntimpinarea militarizării Cos-

B. 
al 
al

moșului, exprimîndu-și sprijinul de
plin pentru aceasta.

Căile de depășire a situației de în
cordare care s-a creat în lume sint 
conturate de măsurile realiste de 
pace elaborate in mod colectiv de 
țările socialiste. Aceste măsuri urmă
resc realizarea de înțelegeri de na
tură să ducă, în mod real, la redu
cerea opoziției militare, la eliminarea 
din viața internațională a folosirii 
forței și amenințării cu forța, la 
preîntimpinarea unui război nuclear. 
Țările socialiste, așa cum în mod 
constant subliniază conducătorii lor, 
sînt gata pentru un dialog construc
tiv în interesul păcii și securității 
internaționale. Ele consideră că este, 
important să se asigure creșterea 
contribuției O.N.U. la realizarea a- 
cestor obiective.

Partidele reprezentate la consfă
tuire se pronunță cu insistentă pen
tru oprirea amplasării rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune 
in Europa occidentală și declară că 
dacă vor fi luate aceste măsuri care 
să ducă la retragerea rachetelor deja 
amplasate, simultan se va acționa 
pentru anularea măsurilor de răs
puns. Aceasta va crea baza pentru 
reluarea negocierilor 
realizării de acorduri 
toare pentru eliberarea 
armele nucleare, atît cu 
de acțiune, cit și tactice.

Participanții la consfătuire 
subliniat însemnătatea deosebită 
care o au .explicarea în continuare, 
în mod argumentat, a sensului și în
făptuirea inițiativelor prezentate în 
Declarația politică de la Praga a sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia (5 ianuarie 1983). în De
clarația comună a întîlnirii de la 
Moscova a conducătorilor de partid 
și de stat din unele țări socialiste 
(28 iunie 1983), în Declarația Consfă
tuirii economice la nivel înalt a ță
rilor membre ale C.A.E.R.. „Menți
nerea păcii și colaborarea economică 
internațională" (14 iunie 1984), in alte 
propuneri ale țărilor socialiste, vizînd 
crearea condițiilor pentru tratative 
de fond privind limitarea și redu
cerea înarmărilor, pe baza egalității 
și securității egale a părților, însă
nătoșirea climatului politic interna
țional.

Deși în lume s-au acumulat proble
me deosebit de grele și complexe, 
participanții la consfătuire au ex
primat convingerea că,, actionînd în 
strinsă unitate, popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni pot schim
ba cursul periculos al evenimente
lor, pot determina soluționarea gra
velor probleme cu care se confrun
tă omenirea.

O chezășie a succesului în lupta 
împotriva pericolului unui război 
nuclear constă în puterea și unita
tea țărilor comunității socialiste. în 

’ coeziunea partidelor lor comuniste și 
muncitorești, bazată pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale solidarității 
și întrajutorării tovărășești, egalității 
depline în drepturi, neamestecului în 
treburile interrțe, respectării dreptu
lui fiecărui partid de a-și stabili și 
înfăptui, de sine 
politică.

Participanții la 
pronunțat pentru 
tății și conlucrării 
comuniste și 
dialogul politic și colaborarea activă 
cu partidele socialiste si social- 
democrate, cu diferite forțe politice 
și sociale din rîndurile mișcării 
antirăzboinice și antirachete, în in
teresul găsirii căilor care să ducă la 
soluționarea constructivă a proble
melor grăve ale războiului și păcii, 
la oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea de măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară.

La consfătuire s-a evidențiat că 
creșterea militarismului în statele 
imperialiste este însoțită de intensi
ficarea diversiunilor ideologice îm
potriva țărilor socialiste, de desfășu
rarea unor campanii denigratoare, 
încercări de amestec brutal în tre
burile interne, de recurgere, sub di
verse forme, la sancțiuni economice.

S-a menționat, de asemenea, legă
tura directă dintre linia imperialistă 
spre intensificarea în continuare a 
cursei înarmărilor și ofensiva mono
polurilor asupra intereselor vitale 
ale oamenilor muncii din țările ca
pitaliste, reprimarea mișcărilor pro
gresiste, care militează pentru schim
bări sociale. Mizînd pe forță în pro
blemele internaționale, imperialis
mul încurajează tot mai fățiș șovi
nismul și rasismul, deschide cîmp 
revanșismului și neofascismului, re
curge la terorism ca mijloc al poli
ticii de stat.

La consfătuire s-a arătat necesita
tea de a se intensifica propaganda 
avantajelor și realizărilor socialismu
lui, care asigură în practică dreptul 
la muncă, instruire, participarea de
mocratică la activitatea de stat, dez
voltarea liberă a personalității.

Reacțiunea imperialistă îsi camu
flează ofensiva asupra democrației 
și drepturilor sociale ale oamenilor 
muncii printr-o campanie demago-

în vederea 
corespunză- 
Europei de 
rază medie

au 
pe

stătător, linia sa

consfătuire s-au 
întărirea solidari- 
tuturor partidelor 

muncitorești, pentru

gică despre așa-zisa încălcare a 
drepturilor omului în țările socia
liste. Odată cu respingerea argumen
tată a unor asemenea născociri este 
important să se dezvăluie, prin fapte 
concrete, cum sînt încălcate drep
turile oamenilor în lumea capita
lului și ce consecințe au pentru oa
menii muncii șomajul, exploatarea, 
discriminarea rasială și națională, 
delincventa, proliferarea drogurilor 
și a violentei, propagarea urii între 
oameni și națiuni.

Delegațiile partidelor frățești au 
reliefat că hotărîrile Consfătuirii 
economice la nivel înalt a tarilor 
membre ale C.A.E.R. deschid noi 
perspective favorabile pentru dez
voltarea mai rapidă a economiilor 
naționale ale acestor țări și a în
tregii comunități socialiste, pentru 
creșterea forței și prestigiului so
cialismului în lume. Aceasta a con
stituit o mărturie a întăririi unității 
și coeziunii țărilor membre ale 
C.A.E.R.. a hotărîrii lor de a folosi 
mai larg colaborarea dintre ele, în 
interesul avîntului continuu al eco
nomiei naționale, accelerării progre
sului tehnico-știintific. creșterii ni
velului de trai al oamenilor muncii. 
Direcțiile principale ale conlucrării 
reciproce într-o perspectivă înde
lungată. convenite de conducătorii 
partidelor și statelor frătesti. sînt 
subordonate scopurilor creatoare si 
sînt indisolubil legate de atașamen
tul lor consecvent la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

Așa cum s-a subliniat la consfă
tuirea de la Moscova, țările socia
liste acționează pentru dezvoltarea 
pe baze reciproc avantajoase a re
lațiilor economice si comerciale rod
nice cu toate țările care sînt gata 
pentru aceasta.

Rezultatele consfătuirii economice 
au demonstrat din nou cu putere 
că numai în condițiile socialismu
lui sînt într-adevăr posibile co
laborarea egală în drepturi și re
ciproc avantajoasă, jnirajutorarea 
frățească, sinceră, că socialismul 
sprijină efectiv drepturile legitime 
ale popoarelor din țările în curs de 
dezvoltare. Aceste rezultate con
trastează puternic cu politica țărilor 
capitaliste;, pentru care sînt carac
teristice metodele de presiune, 
„sancțiunile", încercările de a im
pune linia proprie altor state, refu
zul de a contribui în mod real la 
depășirea . situației economice dra
matice existente în țările în curs de 
dezvoltare.

A fost reafirmată solidaritatea 
statelor socialiste cu mișcarea de 
nealiniere, cu popoarele din țările 
în curs de dezvoltare, care luptă 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru dreptul de a se dezvolta liber șl 
independent, de a-și reconstrui via
ța pe baze echitabile, democratice, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Participanții la consfătuire an rea
firmat solidaritateâ partidelor Idr 
cu lupta popoarelor împotriva poli
ticii imperialiste de agresiune și a- 
mestec în treburile interne ale ță
rilor din Orientul Mijlociu, Ameri
ca Centrală. Bazinul Caraibilor, A- 
sia de Sud-Est, sudul Africii, pen
tru lichidarea focarelor de tensiune 
și conflict din toate regiunile lumii.

O deosebită atenție a fost acor
dată celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului hitlerist 
și militarismului japonez. Activita
tea ideologică, legată de acest eve
niment istoric, va servi cauzei edu
cației în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului, in
tereselor luptei împotriva pericolu
lui de război. Noile generații de oa
meni din întreaga lume trebuie să 
cunoască adevărul despre căi de-al 
doilea război mondial, despre faptul 
că acesta a fost declanșat de fas
cismul hitlerist, de forțele cele mai 
agresive ale imperialismului, despre 
rolul hotărî tor al Uniunii Sovietice, 
contribuția celorlalte, țări ale coaliției 
antihitleriste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor pa
triotice și antifasciste la asigurare* 
victoriei.

Exprimîndu-se omagiul și respectul 
față de toate jertfele, față de toți 
luptătorii împotriva fascismului . si, 
militarismului, atit din Est, cit iși din 
Vest, nu trebuie să se permită: falsi
ficatorilor istoriei să treacă sub tă
cere și să denatureze învățămintele 
celui de-al doilea război mondial. 
Principalul învățămînt constă în fap
tul că împotriva pericolului de 
război trebuie luptat înainte de a 
vorbi armele, ceea ce este cil atît 
mai imperios când este vorba de ar
mele nucleare. Experiența istoriei 
reclamă unitatea de acțiune a tutu
ror forțelor democrației, progresului, 
ale realismului politic.

Au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme actuale ale activității 
ideologice și de propagandă a parti
delor frățești. Consfătuirea s-a des
fășurat într-o atmosferă de colabo
rare tovărășească, de unitate și so
lidaritate militantă.
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Acțiuni ampler multiple in pregătirea
International al Tineretului

International Youth 'fear 
1985

Numeroase fapte din viata poli- 
tico-socială a lumii vin să ateste 
o intensificare a participării tin,erei 
generații, pe plan național ca si in
ternațional. Ia dezbaterea tuturor 
marilor probleme care privesc pre
zentul si viitorul omenirii. în țări 
de pe diferjte continente se înre
gistrează prezenta tineretului în 
ample acțiuni vizind transformarea 
înnoitoare a societății. Exprimînd 
preocupările tinerei generații în 
fața creșterii pericolului unei ca
tastrofe nucleare, diverse organi
zații de tineret, sînt inițiatoare ale 
unor manifestații de masă împotri
va cursei înarmărilor, cerînd adop
tarea de măsuri ferme- si concrete 
de dezarmare. în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

Această activizare a organizații
lor de tineret de cele mai diverse 
concepții si tendințe din întreaga 
lume oglindește, totodată, amplul 
ecou al inițiativelor adoptate în 
pregătirea Anului International al 
Tineretului — acțiune de profundă 
semnificație programată printr-o 
rezoluție a Adunării Generale a 
O.N.U. — pentru anul 1985, la pro
punerea României.

Pentru prima oară în majoritatea 
statelor lumii problematica genera
ției tinere este abordată în termeni 
activi, se caută soluții problemelor 
specifice care frămîntă tineretul, se 
intensifică dialogul international în 
politicile pentru tineret. Crearea în 
peste 110 țări a unor comitete na
ționale pentru A.I.T.. sau a altor

organisme însărcinate cu pregăti
rea si marcarea corespunzătoare a 
Anului International' al Tineretu
lui. antrenarea unui număr cres- 
cînd de organizații naționale si in
ternaționale. guvernamentale si ne
guvernamentale. inclusiv din sfera 
Națiunilor Unite, la elaborarea si 
punerea în aplicare a obiectivelor 
A.I.T... cit si implicarea nemijloci
tă a organizațiilor de tineret în 
acest proces demonstrează o gene
ralizare pe plan mondial a activi
tății în sfera tineretului. Sînt doar 
cîteva argumente care evidențiază 
cu pregnantă că propunerile si ini
țiativele României socialiste in 
problematica tinerei generații — 
izvorîte din concepția povatoare a 
tovarășului Nicolae Ceâusescu pri
vind rolul si statutul tineretului 
în lumea contemporană — conti
nuă să suscite un deosebit si viu 
interes, au o profilndă rezonantă, 
bucurindu-se de o largă apreciere 
pe toate meridianele lumii.

în opinia României socialiste, a 
președintelui Nicolae. Ceaușescu. 
tineretul reprezintă un factor so
cial si politic de importantă vitală 
pentru viitorul umanității, pentru 
asigurarea păcii si progresului. „Ti
neretul, arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, constituie — prin în
seși idealurile si aspirațiile sale — 
o uriașă forță a păcii si progresu
lui contemporan. Actionînd unită, 
tînăra generație poate juca un rol 
determinant în afirmarea unui curs 
nou in viata internațională, poate 
asigura — împreună cu celelalte 
forțe înaintate ale lumii de azi — 
triumful politicii de pace si des
tindere, de înțelegere si conlucrare 
fructuoasă intre națiuni".

Aprecierile profund mobilizatoare 
la adresa tinerilor, îndemnul adre
sat organizațiilor de tineret de 
a-și intensifica acțiunile pentru a 
da expresie aspirațiilor nobile ale 
tineretului lumii au fost primite 
cu legitim interes de reprezen
tanți ai tinerei generații, ca un 
sprijin în lupta lor pentru înfăptui
rea idealurilor nobile de pace, 
progres și justiție.

Concretizate în circa 40 de rezo
luții adoptate la .Organizația Na
țiunilor Unite, în alte forumuri in
ternaționale, propunerile româ
nești în problemele tineretului au 
fost încununate, așa cum se știe,

de proclamarea Anului Internațio
nal al Tineretului, în-1985, sub de
viza „Participare, dezvoltare, pace".

Conceput ca o manifestare com
plexă, amplă, menită să determine 
o activizare a tuturor factorilor cu 
responsabilități în domeniul tine
retului, să stimuleze participarea 
tinerilor la modelarea viitorului 
umanității, după 1979, problemati
ca Anului Internațional al Tinere
tului a constituit obiectul 
multor rezoluții ale Adunării 
nerale a O.N.U., vizînd buna 
gătire a acestui eveniment.

înscriindu-se unui asemenea ca
dru. crearea Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T., — al 

. cărui președinte este tovarășul 
Nicu Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului — a contri
buit la facilitarea dialogului inter
național în acest domeniu, la con
venirea unor documente substan
țiale privind politica de tineret. 
Astfel, Programul concret de mă
suri și activități ce urmează a fi 
întreprinse înaintea și în timpul 
ALT. — elaborat de Comitetul 
consultativ, cu aportul deosebit al 
României, și aprobat, în 1981, de 
Adunarea Generală a O.N.U., este 
primul document însușit de toate 
statele membre ale O.N.U. în care 
se prezintă, într-o manieră uni
tară. coerentă, problemele actuale 
ale tineretului, se avansează căi și 
soluții de natură să genereze in
teresul sporit pentru soarta tinerei 
generații, să determine o creștere 
a gradului de conștientizare a tine
rilor atît în fața propriilor proble
me, cit și a problemelor care pri
vesc întreaga omenire.
6-a relevat în dezbaterile 
mitetul pentru problemele 
umanitare și culturale al 
rii Generale a O.N.U., la 
luat cuvîntul peste 100 de 
de pe toate continentele. Comitetul 
consultativ al O.N.U. și președin
tele acestui organism au adus o 
contribuție remarcabilă la desfă
șurarea cu succes, în 1983, a-lucră
rilor celor cinci reuniuni regiona
le de tineret, consacrate A.I.T., au 
depus o intensă 
buna pregătire a 
convenirea unor 
neret consistente.

Așa cum 
din Co- 
sociale, 
Adună- 
care au 
delegați

rat de interes atît în zonele geo
grafice respective, cît și la O.N.U.

La cea de-a III-a reuniune a 
Comitetului consultativ, ale cărei 
lucrări au avut loc în primăvara 
acestui an la Viena, pe baza unor 
discuții aprofundate și a unor largi 
consultări, au fost adoptate noi re
comandări care, adăugate celor 
din 1981 și 1982, îmbogățesc cadrul 
și adîncesc tematica Anului Inter
national al Tineretului.

Intensificarea pregătirilor și a 
luărilor de poziție dedicate Anului 
International al Tineretului, ecoul 
profund pe care acest eveniment 
l-a declanșat in rîndul tinerilor de 
pretutindeni, al organizațiilor de 
tineret, al guvernelor, la Națiunile 
Unite demonstrează cu claritate o- 
portunitatea marcării, în 1985, a 
A.I.T., existența unor probleme 
specifice tineretului, ca și necesi
tatea atragerii' tinerei generații la 
viața politică, economică și socială, 
națională și internațională. De
sigur, activitatea desfășurată de 
comitetele naționale pentru A.I.T., 
de celelalte organisme cu atribu
ții pe linie de tineret, de organiza
ții de tineret de diferite orientări 
politice sau filozofice pentru împli
nirea dezideratelor decurgînd din 
deviza A.I.T. „Participare, dezvol
tare, pace" constituie un indiciu 
al atenției sporite ce se ■ acordă 
amplei manifestări din 1985. Tot
odată. așa cum rezultă din anali
zele și rapoartele Organizației Na
țiunilor Unite, din pozițiile expri
mate de reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret, există -încă o 
gamă de aspecte legate de condi
ția tînărului în lumea contem
porană care-și așteaptă rezolvarea 
în contextul manifestărilor legate 
de Anul Internațional al Tineretu
lui. Potrivit rezoluțiilor adoptate la 
Națiunile Unite, statele lumii, or
ganizațiile guvernamentale și ne- 
guvemamentale cu preocupări în 
domeniul tineretului sînt chemate 
să-și intensifice eforturile pentru 
a face din Anul International al 
Tineretului o manifestare reală a 
responsabilității și acțiunii concre
te, consacrate tinerei generații — 
viitorul umanității.

“| 
va fi supus în septembrie aprobării ’ 
prin referendum, conform preve
derilor constitutionale.

Ioan T1MOFTE

CONVORBIRE. Konstantin Cer- 
nenko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
avut. Ia 13 iulie, o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, care întreprinde 
o vizită în U.R.S.S. Convorbirea a 
prilejuit un schimb de păreri în 
cele mai importante probleme in
ternaționale. Totodată, a fost ana
lizat rolul O.N.U. în soluționarea 
acestor probleme, în interesul în
tăririi păcii, relatează agenția 
T.A.S.S.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
R. P. MONGOLE a analizat re
zultatele obținute de economia na
țională a țării în cursul primului 
semestru al anului. Cu acest 
prilej s-a constatat că sarcinile 
în domeniul producției industriale 
globale au fost depășite cu 3 la 
sută, iar în ce privește creșterea 
productivității muncii — cu 4,6 la 
sută. A crescut, de asemenea, vo
lumul lucrărilor de construcții- 
montaj.

»
PREȘEDINTELE FRANȚEI,

BANCA CENTRALĂ A CANA
DEI a majorat taxa de scont la 
13,26 la sută — cel mai înalt nivel 
din ultimii doi ani — arătînd că 
măsura a fost reclamată de scăde
rea drastică a cursului dolarului 
canadian în raport cu cel american. 
După această decizie, principalele 
bănci comerciale canadiene au pro
cedat la majorarea ratei dobînzilor 
primare. percepute clientilor prin
cipali. Noua majorare a dobînzilor 
din această țară va avea ca efect, 
după cum remarcă observatorii de 
la Ottawa, noi perturbații în siste
mul monetar international.

DE REFORME ÎN
Președintele Colum-

ÎNTREVEDERE. Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
avut o întrevedere cu Lars Werner, 
președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, care între
prinde o vizită în R. P. Ungară. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb 
tuația 
țări și 
tionale

de păreri cu privire la si- 
din cele două partide și 
la unele probleme intema- 
actuale.

Francois Mitterrand, a propus in
tr-o alocuțiune radiotelevizată mo
dificarea Constituției naționale, 
astfel ca cetățenii să se poată pro
nunța prin referendum asupra pro
blemelor privind drepturile si li
bertățile publice — transmite agen
ția France Presse. în acest sens, 
șeful statului francez va supune, 
săptămîna viitoare, parlamentului 
spre aprobare .un proiect. Dacă cele 
două Camere ale Adunării Națio
nale îsi vor da votul, acest proiect

PROIECTE 
COLUMBIA, 
biei. Belisario Betancour. a anun
țat că guvernul său va prezenta 
Congresului Național spre aproba
re un proiect de lege cu privire la 
realizarea unei profunde reforme 
agrare. Președintele a precizat că 
guvernul va supune dezbaterii par
lamentului, începînd de la 20 iulie 
a.c. o serie de măsuri vizînd us- 
daptarea ordinii instituțional» la 
noile realități politice, economice 
si culturale ale tării
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