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0 concepție dialectică, profund 
științifică asupra procesului 

de făurire a conștiinței socialiste, 
de formare a omului nou
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Amplu, bogat raport muncitoresc

I
„0 săptămînă pe care ne-o dorim cit mai rodnică, pentru a adăuga 
un buchet și mai frumos în cununa de împliniri a acestui an sărbătoresc". 
Cu aceste cuvinte încheiam reportajul publicat în ziarul de duminică, 
8 iulie, și iată că, intr-adevăr, această săptămînă se înscrie cu noi și 
remarcabile succese în întrecerea desfășurată în cinstea celor două mari 
evenimente politice ale anului. Pe măsură ce ne apropiem de glorioasa 
zi a sărbătoririi anului 40 al libertății noastre, realizările obținute de 
oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării devin tot mai numeroase și 
mai impresionante, obținute în atmosfera de puternică însuflețire, de 
nețărmurită bucurie și mîndrie patriotică, de profundă stimă și satisfacție 
cu care comuniștii, întregul nostru popor, își exprimă, într-o strinsă 
unitate de cuget și simțire, adeziunea deplină la Hotărîrea recentei 
plenare a Comitetului Central privind reînvestirea, la Congresul al Xlll-lea, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general 

al partidului, Dînd expresie celor mai alese sentimente de dragoste și 
recunoștință, încrederii și convingerii lor nestrămutate că realegerea celui 
mai iubit fiu al poporului român în fruntea partidului constituie chezășia 
sigură a mersului nostru neabătut pe calea socialismului și comunismului, 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează cu sporită 
energie și spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru continua înflorire a patriei.

$î ieri, ca și săptămînă trecută, 
corespondenții „Scinteii" ne-au 
transmis din toate județele relatări 
despre noi și semnificative fapte 
ale muncii.- fapte ale hărniciei.

Cel mai frumos omagiu. 
De pe marele șantier Riu Mare- 
Retezat, județul HUNEDOARA, 
Sabin Cerbu ne anunță :

— După o „noapte albă" petre
cută aici, în mijlocul minerilor și 
constructorilor acestei mari ame
najări hidroenergetice, am bucuria 
de . a vă anunța un remarcabil fapt 
muncitoresc petrecut în zorii zilei 
de azi, sîmbătă, 14 iulie. Este vorba 
de străpungerea, înainte de ter
menul prevăzut, a unui 'nou tron- 

| x tadttcțhinteh ■ *p»incîpalft,'' ini*.
I tiptâ ițdjnc in inima munților.

— Ce înseamnă asta ?
— Pentru precizări, aveți legă

tura .cu tovarășul inginer Radu 
Topai, șeful brigăzii complexe de 
excavații și betonări mecanizate.

De la celălalt capăt al firului de 
telefon, inginerul Radu Topai, des
pre care am aflat că e foarte tînăr. 
ca și multi din brigada, pe care o 
conduce, ne-a spus :

— Realizarea noastră de azi este 
socotită un record î în. materie, și 
sîntem nespus de mîndri. Dar, ca 
să ajungem aici, adică să termi
năm o lucrare de o astfel de 
importantă și complexitate, cu 45 
de zile mai devreme, a trebuit să 
muncim cu toată dăruirea și abne
gația, pentru a cișt'igâ bătălia cu 
•«ffir dUfă'ă"’rriiWttelili."' AcUrîT,'
gada noastră merge la șantierul

Imagine din secția de utilaj minier de la întreprinderea mecanică din 
Timișoara. După cum ne-a anunțat ieri corespondentul nostru Cezar 
Ioana, colectivul muncitoresc de aici întimpină marea sărbătoare de la 
23 August cu noi și remarcabile succese în îndeplinirea planului și a 

angajamentelor asumate Foto : S. Cristian

efervescență 
angajare po- 

intregul 
să în- 

ale

energetic de la Poiana Mărului, 
din județul vecin. Caraș-Severin. 
Ne-am propus: ca acolo să mun
cim și mai bine ca aici, să ne de
pășim propriul record, pe care 
minerii si constructorii noștri îl 
socotesc drept cel mai frumos oma
giu pe care ii putem aduce intru 
cinstirea și susținerea, cu toată 
căldura inimilor noastre, a pro- 
ptfnfern ' ca tovarășul ' 'Ntcolăe 
Ceaușescu să fie reales la Con

gresul al Xlll-lea în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, ferm convinși că în 
viitor realizările noastre vor fi și 
mai mari, chemările și îndemnu
rile sale fiindu-ne cea mai lumi
noasă călăuză și pentru noi, cei 
care înălțăm cetăți de lumină.

Petre POPA
(Continuare în pag. a V-a)

Atmosfera de înaltă 
creatoare, de puternică 
litică in care comuniștii, 
nostru popor se < pregătesc 
timpine cele două ' evenimente 
acestui an — împlinirea a 40 de ani 
de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, din August 
*44 și cel de-al Xlll-lea Congres 
al partidului — a fost între
gită, prin recenta apariție în 
Editura politică a unui nou 
volum în seria culegerilor de 
texte „Din gindirea filozo
fică a președintelui României 
Nicolae Ceaușescu", axat pe 
o problemă de mare însemnă
tate : „Rolul conștiinței înain
tate in construirea societății 
socialiste".

Cititorul are astfel posibili
tatea să cunoască, sub toate 
aspectele, concepția revoluțio
narului și omului politic de 
înalt prestigiu care. în răs
timpul de cind se află în 
fruntea partidului și a ță
rii. a regîndit, intr-o perspec
tivă novatoare, probleme
le formării conștiinței 
cialiste și' ale omului 
ale locului și rolului 
științei în procesul, de 
ficare a societății noastre, ale 
activității practice de făurire 
a convingerilor comuniste.

Concluziile si aprecierile in
serate .în volum învederează 
larga cuprindere a probleme
lor. cunoașterea temeinică a 
realităților românești și lumii 
contemporane, puternica afir
mare a spiritului creator ce 
caracterizează gindirea si ac
tivitatea secretarului' general 
al partidului, calități care con
feră lucrărilor și operelor sale 
o înaltă valoare teoretică si 
practic-metodologică.

„Făurim socialismul și comu
nismul 
oameni 
Nicolae 
aceea 
un plan măi inalt deciț pină a- 
cum activitatea ideologică si de__
catie politică, formarea conștiinței re
voluționare a maselor populare. Dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor populare, formarea omului nou 
constituie cel mai nobil tel al parti
dului nostru, căruia trebuie să-i con
sacram eforturi mult mai mari decit 
pină acum. Numai îmbinind strîns 
dezvoltarea economică și ridicarea 
noii conștiințe revoluționare vom pu
tea asigura realizarea cu succes a 
programului de înflorire economico- 
socială a patriei noastre".

Iată exprimată sintetic nu numai 
. impârtanțar^deosebită -a formării con- • 
științei noi pentru edificarea cu 
succes a- construcției socialiste, ci o 
întreagă concepție despre unitatea și 
interdependenta dintre latura mate-

rială și cea spirituală 
noastre, despre scopul 
acestei vaste opere istorice, 
forțele menite să-i asigure vitalita
tea. A fi radical, spunea Marx. în
seamnă a merge la rădăcina lucruri
lor. iar pentru om rădăcina tuturof 
lucrurilor este omul. Dacă din toate 
timpurile omul a fost „măsura tutu

a orînduirii 
suprem al 

despre
relevă importanța mereu mai mare 
pe care o are conștiința omului asu
pra dezvoltării contemporane.

Tocmai aceste realități noi au con
stituit premisele din perspectiva că
rora secretarul general al partidului 
a reevaluat intr-o viziune 
Iul și 
astăzi

nouă ro- 
mai mari 
decît as- 
socialiste 
orinduiri.

so- 
nou, 
con- 
edi-

cu oameni și pentru 
—. sublinia tovarășul 

..Ceaușescu — și de 
trebuie să ridicăm la

f'â— -- - .
PUTERNICA MOBILIZARE A FORȚELOR ] 
DIN AGRICULTURĂ PENTRU A URGENTA 

Recoltarea cerealelor și însămînțarea 
culturilor succesive

Orzul mai este 
de recoltat de 
pe 20 la sută 
din suprafața

I
 cultivată

® Secerișul griu
lui se desfășoa
ră în 13 județe 
din sudul și 
sud-vestul țării 
și în sectorul a- 
gricol ilfov

• Viteza zilnică 
la seceriș tre
buie mult spo
rită, pentru ca 
recolta să fie 
Istrînsă și pusă 

Ier adăpost cît 
mai repede și 
fără pierderi

• Și azi, dumini
că, o zi de mun
că spornică la 
seceriș și se
mănat

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
pai.rarTnn'-.-i'wini-MMmmtfUMiwiînriiTOButrnMiwnaiinii ««■tifmtrroif mmi;—i,iHiTnniBfMWaruMfi»nn»nK-«vummini«ni»iwi»ui;mjitikuiui umwiarjL'GUJU'uS

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Munciți fără preget, folosiți din plin mijloacele meca
nice, timpul de lucru, din zori și pină în noapte, pentru a 
accelera la maximum ritmul secerișului! Dovediți înaltă 

• răspundere pentru strîngerea și depozitarea în cel mai 
scurt timp și fără pierderi a recoltei de cereale - pîinea țării, 
a noastră, a tuturor!

Nu precupețiți nici un efort pentru ca imediat după se- 
ceriș să însămînțați neîntîrziat culturile succesive pe toate 

l suprafețele, spre a obține în toamnă recoltele prevăzute!

importanta — mult 
decit ieri, și miine 
tăzi— a conștiinței 
in construirea noii 
Acest vast proces de reelabo-
rare teoretică are o profundă 
semnificație teoretică și prac
tică. Intr-o epocă de puternic 
triumf al cunoașterii științifi
ce, de prestigioasă afirmare a 
capacității de modelare a o- 
mului, înlăturarea schcma- 
tismelor pe care o întreagă 
literatură de popularizare le 
răspîndise în legătură cu ra
portul dintre existența și 
conștiința socială, relevarea 
concepției autentic marxiste 
cu privire-la acest raport. îm
bogățirea sa cu noile date 
puse in lumină de evoluția 
lumii de azi — reprezintă o 
datorie de prim ordin față de 
concepția despre lume și viață 
a clasei muncitoare, o dovadă 
a atașamentului profund față 
de tezele sale de bază, Dacă, 
așa cum învederează practica 
social-istorică, omul devine 
din ce in ce mai mult adevă
rata cheie a dezvoltării lumii 
contemporane, acest lucru este 
cu atit mai valabil pentru so
cietatea socialistă. A sub
linia cu tărie că ritmul și vi
talitatea construcției socia
liste depind de oameni, de 
pregătirea, răspunderea și an
gajarea lor, a arăta răspicat 
că singura noastră sursă de 
dezvoltare este omul, munca 
sa, calitatea, și rodnicia aces
tei munci. înseamnă nu numai 
a dimensiona judicios rolul 
adevărat pe care il deține 
astăzi conștiința in deveni
rea societății noastre, ci și 

a crea o perspectivă clară asupra 
factorilor meniți să propulseze 
tara pe noi culmi de progres, a- 
supra construcției socialiste în
seși. Aprecierile făcute de-a lungul 
anilor de secretarul general al parti
dului. precizările care, direct sau 
indirect, dădeau un răspuns ferm 
acelor interpretări simpliste ce apre
ciau conștiința drept un „epifeno
men", drept un simplu reflex al 
schimbărilor și prefacerilor din 
sfera existențială. avertismentele 
sale împotriva celor ce interpretau 

____ . ____ ____ mecanic raportul de determinare a 
• oameni .dispuși ss-.:angajeze. .-An„-.--conștiinței- de- eăt-re- existentă, •feti- 

direcția transformării structurilor so
ciale. perfecționării necontenite a 
activității economico-sociale ? Din 
orice unghi am privi lucrurile, ni se

Nicolae Ceaușescu

Bold eeaștmțoi înaintate 
, h eonstrnim'societății 

socialiste

omnu politică

edu- ror lucrurilor", acest adevăr ne apare 
cu atit mai pregnant astăzi, cind pu
terea sa de intervenție, de transfor
mare a crescut enorm. Cum să gin- 
dești progresul societății actuale fără 
cel ce-i asigură forța și vigoarea — 
adică omul ? Cum să asiguri progre
sul societății moderne — societate 
din ce în ce mai puternic modelată 
de știință, adică de o formă a cu
noașterii — fără oameni bine pregă
tiți, care să stăpînească acest in
strument., inventat și perfecționat de 
ei înșiși ? Cum este de conceput o 
lume mai bună, mai dreaptă fără

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a . V-a)
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CONSTRUCTORII 
- LA ÎNĂLȚIME!
Peisajul urbanistic al locali

tăților patriei continuă să-și 
îmbogățească zestrea social-edi- 
litară cu noi construcții moder
ne, funcționale. Unul după al
tul. corespondenții „Scinteii" 
dau de veste :

O Gheorghe Giurgiu — MU
REȘ : Cu noile locuințe în care 
s-au mutat zilele acestea tot a- 
tîtea familii de oameni ai mun
cii. numărul apartamentelor 
construite peste planul „la zi" 
a depășit cifra 200. Numai în 
actualul cincinal s-au înălțat 
în județ peste 10 000 de apar
tamente.

• Constantin Blagovici — 
NEAMȚ : în această săptămî
nă, s-a dat in folosință la Bi- 
caz. orașul energeticienilor și ci- 
mentiștilor, o nouă și modernă 
policlinică.
• Manole Corcaci — IAȘI : 

Primele zile ale săptămînii au 
adus și primii oaspeți în noul 
complex turistic „Moldova", 
înălțat în centrul civic al Ia- 
șiului. unul din cele mai fru
moase. confortabile și funcțio
nale edificii de acest fel din 
tară.

Pentru oamenii țării
Am fost invitat să ci

tesc din poezia mea de-a 
lungul anilor aproape in 
toate orașele tării, in uni
versități, licee, in mari 
uzine, pe șantiere, in coo
perative agricole de pro
ducție, in fata a mii si 
mii de oameni. Creăm si 
citim pentru oamenii tă
rii, pentru cei care o con
struiesc și o înaltă.

Ne-a rămas obiceiul de 
la Eminescu încoace tutu
ror poeților acestei limbi 
și acestui pămint de-a 
căuta pe cit ne este cu 
putință să fim suflet în 
sufletul neamului. Dealt
fel, tînărul si genia
lul poet, in numele 
junimei române, adu
cea omagiu la mor- 
mintul lui Ștefan cel 
Mare de la Putna o urnă 
de argint cu pămint din 
toate zările românești, 
exprimând simbolic in a- 
cest fel că orice poet este 
plămădit din întregul spi
ritual al unei Patrii. Poa
te cea mai adincă bucu
rie, ca om al cuvîntului, 
aceasta este, de a te pu
tea duce la semenii tăi cu

darurile ce le așteaptă de 
la tine, cu cărțile, inspi
rate de realitățile acestui 
pămint, cu acele poeme 
pe care ei le așteaptă 
să-i hrănească sufletește, 
să-i întărească, să-i înal
te către o viată nobilă.

de altă parte această 
bucurie, că astăzi in tara 
noastră se scrie o poezie 
ce răspunde nevoilor spi
rituale ale poporului nos
tru. Iată, Teatrul Natio
nal din Timișoara include 
in repertoriul său specta

ÎNSEMNĂRI cle loan ALEXANDRU

sporindu-le dragostea fată 
de tot ce există in patrie.

Cu mai multe cărți de 
poezie am fost zile
le acestea în două orașe 
transilvane, chemat să ci
tesc : la Timisoara și 
Arad. Cele sase întilniri 
în două zile cu săli pline 
la Teatrul National si Pa
latul Culturii, la între
prinderea „Electromureș" 
sau la liceul de informa
tică, mi-au reconfirmat 
cită nevoie au oamenii de 
cuvânt adevărat, cit de 
dorită este poezia de mii 
și mii de oameni, iar pe

cole-recital de poezie. 
Două spectacole in aceeași 
zi, cu poeziile unui sin
gur autor, cu bilete de in
trare. Patru dintre poeții 
contemporani am trecut 
deja prin această probă 
de foc in fata sălii pline 
ce ne judecă, aplaudă cu 
lacrima sufletului fiece 
cuvint. Urmează alții, aici 
la Timișoara sau în alte 
orașe ale tării. Pentru că 
a doua zi altă sală plină, 
cea a Filarmonicii din 
Arad, a ascultat și aplau
dat parcă si mai puternic 
poezia. Cel mai mare elo-

giu ce se poate aduce 
unui autor este cel măr
turisit de Bach, marele 
compozitor : cind un as
cultător al cantatelor sale 
i-a spus că vreme de o 
săptămînă cel puțin nu va 
face nici un rău.

Dacă în urma acestor 
întilniri un om devine 
mai bun, dacă inima lui 
este străpunsă de fulgerul 
iluminator al logosului 
devenit istorie in strofa 
unui poem, poezia și-a 
împlinit menirea. Nu tre
buie să ne așteptăm la 
•roade spectaculare ime-r 
diate : dar unde sămânța 
cea bună ia drumul către 
mintea și inima omului 
putem spera ca pină la 
urmă să apară și vuietul 
holdelor rodniciei pe coli
nele pământului. Contac
tul tot mai intens al oa
menilor cu valorile poe
ziei, ale creației artistice 
făurite in acești ani de 
glorie, de nou și liber 
destin al patriei, pentru 
pământul românesc este o 
cale fertilă de educare si 
împlinire atit pentru citi
tori, cit și pentru creatori.
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INDUSTRIA NAVALĂ
ROMÂNEASCĂ

Construcția de nave din România s-a dezvoltat puternic în ultimii 
15 ani. Aceasta demonstrează saltul uriaș făcut de constructorii de nave, de 
construcția noastră de mașini, demonstrează capacitatea industriei românești.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvintarea la adunarea populară din municipiul Galați (6 august 1980)

puternice nave ale României

Din jurnalul de bord al constructorilor de nave

■ ■ ■ B"

Noi șantiere construite în cei 40 de ani de libertate

Șantiere navale puternic dezvoltate și modernizate

ÎNALTELE RITMURI ALE INDUSTRIEI NAVALE ROMÂNEȘTI

PETROLIERUL
CARGOUL

® Șantierul din Giurgiu
® Șantierul din Oltenița
® Șantierul din Drobeta-Turnu Severin

in măsură sa

Șantierul naval - Constanța : locul unde se făuresc cele mai

Drobeta-Turnu Severin : constructorii croiesc o nouă navă

© Șantierul din Constanța 
® Șantierul din Galați
® Șantierul din Brăila

® Șantierul naval din Tulcea 
® Șantierul naval din Sulina 
® Șantierul naval din Mangalia

supra ritmurilor dinamice 
de dezvoltare trebuie ne
apărat să aibă în vedere 
saltul de la edec si carul 
cu boi, „mijloace tehni
ce" obișnuite în șantierele 
navale ale anului 1938, la 
modernele cale de lansare 
și puternicele macarale din 
șantierele prezentului ; de

Bombardamentele și jaful 
hitlerist au adus în august 
1944 această ramură a in
dustriei la nivelul cel mai 
scăzut. Se poate afirma că, 
practic, totul s-a luat de Ia 
capăt și in acest sector de 
activitate, încă din anul 
UNU al libertății noas
tre. O privire generală a-

® In actualul cincinal SE CONSTRUIESC în șantierele navale din 
România circa 100 TIPURI DE NAVE, din care peste 70 SINT NOI 
SAU MODERNIZATE.

• „Performanțele" construcțiilor navale în România anului 1938 — 
nave cu un deplasament sub 1000 de tone (barcaze, șalupe, 
șlepuri).

9 Șantierele navale din Constanța, Brăila, Galați, Drobeta-Turnu 
Severin executau in anii *38 mai ales reparații de nave de mic tonaj.

• Cea mai mare navă maritimă construită IN ANII ’50 era REMOR
CHERUL DE 1 200 CAI PUTERE. Cea mai mare navă construită IN 
1984 este PETROLIERUL DE 150 000 TDW.

• Țări în care s-au exportat sau se exportă nave de construcție româ
nească : Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, China, Egipt, Grecia, 
Hong-Kong, India, Iugoslavia, Israel, Norvegia, Polonia, Tanzania, 
U.R.S.S., Vietnam.

Programul naval...
Două cuvinte ce conturează dinamismul fără precedent al construcției de nave din 

România. Inițiatorul lui : secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Roadele acestei strategii formulate cu rigoare, in măsură să pună 
în mișcare inteligența tehnică românească, vocația de a construi a poporului nostru, sînt 
șantierele moderne împînzite de-a lungul Dunării și pe litoralul Mării Negre. Sînt navele 
cu tonaje pînă la T50 000 tdw care pornesc de aici, de pe calele de lansare românești, 
spre mările și oceanele lumii. Sînt navele făurite în România și livrate la export. 
Programul naval...

Unul din multiplele programe prioritare ale acestor ani care au propulsat la nivel 
competitiv construcția de nave românești. El a concentrat energiile unui puternic detașa
ment al clasei noastre muncitoare, ale unui puternic potențial tehnico-ingineresc.

Despre marile izbînzi ale navaliștilor, în acești ani de ctitorii socialiste, avînd drept 
bornă de ev nou Congresul al IX-lea al partidului, relatări în paginile de față.

Ia neîncăpătoarele... maga
zii de construcții la halele 
moderne de fabricație de 
azi, înzestrate tehnic la ni
vel mondial ; de la daian 
și pistoalele pneumatice la 
aparatele de sudură auto
mată, trasajul optic de azi; 
de Ia lansările unor mici 
ambarcațiuni — șlepuri,

MAREA RENAȘTERE A 
INDUSTRIEI NAVALE 
ROMANEȘTI. ...9 februa
rie 1984. în ziarele zi
lei — o știre ca multe al
tele. S-o parcurgem. Da, 
dar cu privirea cititorului 
de acum aproape patruzeci 
de ani, care trăia, la cea 
mai inaltă tensiune, „fil
mul" întrecerii, devenită 
Celebră, între nituitorii na- 
valiști. (Nu .o dată, omul de 
azi încearcă un adevărat 
șoc in fața unui fapt al tre
cutului. Să ne imaginăm și 
un „șoc al viitorului", la... 
un om al trecutului). Deci : 
„La Șantierul naval din 
Constanța a fost lansat pri
mul doc plutitor de. 10 000 
tone/forță construit în 
România și destinat bazei 
de reparații din Portul Mi
dia". Mai departe se spu
ne : docul are o greutate 
de 4 500 tone. El va fi fo
losit la andocarea și repa
rarea navelor pînă la 25 000 
tdw. Proiectul aparține 
ICEPRONAV — Galați. Sis
temele de pompe sint rea
lizate de „Aversa" — Bucu
rești. Echipamentele elec
trice, alte furnituri — la 
întreprinderile mecanice 
navale din Galați și Con
stanța...

La rindurile de mai sus, 
omul care era pur și simplu 
acaparat de recordurile ni- 
tuitorilor de acum citeva 
decenii — Banu, Iordăchescu 
ori Roșea — ar pune destule 
semne de întrebare. Un doc 
de zece mii tone/forță con
struit la Constanța ? Dar 
bine, „recordurile" navale 
din deceniul întîi al liber
tății noastre însemnau cel 
mult șlepurile de... 1 000 
tone ! Nituite, bineînțeles. 
Marele salt s-a produs șl 
în această ramură a indus
triei noastre odată cu epoca 
de' mari împliniri deschi
să de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român. Construcția nava
lă românească s-a dezvol
tat după o strategic clară, 
de largă perspectivă, ini
țiatorul acestui amplu 
program național fiind se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Saltul de care amin
team a început cu pași 
mici. Astfel, prin anii

’70 s-a construit la Con
stanța întîiul cargou ma
ritim — „Brăduleț", de 
1 920 tdw !... Midia, port ? 
Da, Midia nou port. Și 
nu singurul ivit pe harta 
maritimă și fluvială a țării 
în cele patru decenii de u- 
riașe înnoiri revoluționare 
în România. Cea mai mare 
construcție realizată vreo
dată pe pămîntul patriei — 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, recent inaugurat, a 
determinat numai ea, sin
gură, făurirea a nu mai pu
țin de patru noi porturi 
unde vor acosta și de unde 
vor porni vapoarele...

Gîndul stăruie și asupra 
inițialelor ICEPRONAV. Un 
institut specializat in. <cer-- 
cetări și proiectări navale, 
încadrat cu specialiști de 
înaltă clasă, cu tehnică 
competitivă, era de necon
ceput în epoca lansării de 
barcaze și șalande. Așa cum 
fără obiect s-ar fi dovedit 
pe atunci întreprinderile 
specializate pentru ramura 
navală, o facultate cu pro
fil de construcții navale etc. 
Să nu pierdem din vedere : 
în preajma celui de-al doi
lea război mondial, capaci
tatea întregii flote comer
ciale a țării ar fi încăput 
numai bine într-o singură 
navă de mare tonaj de azi, 
făurită în șantierele navale 
românești ! Și, de aseme
nea, să nu se uite : imensa 
majoritate a navelor aflate 
atunci sub pavilionul pa
triei erau comandate în ar
senalele și șantierele nava
le ale altor țări, cu tradiție 
in această meserie — veche 

noi în țară, dar 
în conul de um- 

unor posibilități re
de afirmare. Era 

cînd orizonturile

La cheiul de armare al Șantierului naval din 
Galați

și la 
intrată 
bră al 
duse 
timpul 
marinarilor români se des
chideau doar spre Marea 
Neagră și Mediterana. De
pășirea Gibraltgrului ori 
traversarea Atlanticului în
semnau rarisime consem
nări în jurnalele de bord. 
N-avea românul vocația mă
rii ? Ba da. Dar împlinirea 
acestei vocații poate trece 
pragul realității nuiiiai cu 
mijloacele făurite de „us
cat".

Războiul a lovit greu șan
tierele navale românești.



ti

SCINTEIA — duminică 15 iulie 1984 PAGINA 3

LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI}
După Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și 
sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, 
a fost elaborat un Program naval special, strategie pe 
termen lung, care a determinat un avînt fără precedent al 

industriei constructoare de nave românești
V
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FILE DE ISTORIE

15 IULIE 1981. Moment memorabil la Șantierul naval din Constanța : tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, poartă un nou dialog de lucru cu navaliștii de aici

3 IULIE 1981. Drobeta-Turnu Severin: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu analizează activitatea șantierului

Ibarcaze, șalupe — la na
vele fluviale și maritime de 
mare tonaj. Iată, așadar.

ale industriei navale ro
mânești, cu tricolorul flu- 

____ ___ _ ___ _ _____ turînd în briza acvatică, 
cit de lung și rodnic este s-âu ridicat țot mai mîn- 
drumul străbahit,- in cei'; druț'ȚSpre gloria patriei 
patruzeci de ani de con
strucție socialistă, pină Ia 
prezentul înfloritor al in
dustriei navale românești.

Aspirațiile noastre firești- 
de deschidere spre mările 
st oceanele lumii — înțr-o 
lume a necesarelor contacte 
materiale și spirituale, a u- 
rui schimb de valori în 
flux continuu — au căpă
tat chipul certitudinii in 
urmă cu 19 ani, tot așa. 
intr-un iulie fierbinte, cind 
intra pe poarta de aur a 
istoriei Congresul al IX- 
lea al partidului. Secven
ță de istorie în care secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conturat di
recțiile de acțiune ale u- 
nuia dintre cele mai cute
zătoare programe națio
nale — cel al construcții
lor navale din România. 
Programul special — mult- 
năzuita briză din pupa, 
care a deschis larg porțile 
afirmării industriei navale 
naționale. Iar clipa de 
prestigiu și înflorire fără 
precedent pe care o tră
iește și această ramură in
dustrială este definitiv le
gată de numele omului 
care a devenit nume-sim- 
bol pentru o întreagă e- 
pocă : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca și la me
troul bucureștean, la Cana
lul Dunăre—Ma'rea Neagră 
ori la atîtea mari ctito
rii ivite pe harta patriei in 
ultimele decenii, secre
tarul general al partidului 
a bătut cu pasul fiecare 
șantier naval. A purtat ne
numărate dialoguri de lu
cru pe actualele cale de 
lansare. A stabilit împre
ună cu făuritorii de nave 
mijloacele de modernizare a 
șantierelor, de dezvoltare 
neîntreruptă a acestora. 
Și astfel, înaltele catarge

dragi.’
„NITURILE DE AUR" 

ALE NAVELOR DE MARE 
TONAJ. în planul pe. a- 
ceșt an' al șantierului 
cdtistahțeân figurează lan
sarea' mai multor nave 
maritime. Chiar la în
ceputul lui 1984, un mi
neralier de 65 000 tdw a 
primit botezul apei. Cînd 
sticla de șampanie se sfă- 
rițna de bordul său cu 
forme geometrice armoni
oase,: din larg semnaliza in
trarea în - radă. fratele gea
măn făurit tot aici — mine
ralierul „Băneasa". Plecată, 
de la cheiuri cu cîteva zile 
în urmă, nava trecuse cu 
bine probele de mare.

Cam în același timp cu 
„Băneasa", la Galați se lan- 

. sa cargoul de linie „Cala
fat". Vasul maritim cu nu
mărul 200 făurit aici. Un 
număr rotund, într-un an 
jubiliar, cu două mari eve
nimente in calendarul 
României.contemporane : 40 
de ani de la istoricul 23 Au
gust 1944 și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român. Noua lan
sare a fost salutată, de „.co
rurile reunite" ale tuturor 
sirenelor de pe navele acos
tate. ■ Printre ele, fericită 
coincidență, și cargoul „Ga-' 
lăți",' care tocmai se întor
cea din cursă.

Construit exact cu ; un 
sfert de secol în urmă, car- 

’ goul „Galați" de 4 500 tdw, 
pe lingă apanajul de a fi 
fost „cap de serie", purtînd 
simbolicul nit de aur, inau
gura deschiderea spre na
vele maritime de mare to
naj. Și iată, la împlinirea 
unui sfert de secol de la 
lansare, se întorcea din nou 
în locul de baștină, miro
sind a alge, a mare și a o- 
cean, acum cînd construc
torii încredințau undelor

Dunării nava de linie „Ca
lafat".

Simple coincidente ? Poa
te. ... ....

-Eler-au țh'Bă'-'.'dătut siT-ne'--" 
ofere o dimensiune a con
strucțiilor navale românești 
din acești ani. Timp in care 
s-au bătut nenumărate 
„nituri de aur". Niturile de

IX-lea al partidului, de in
dustria navală. românească, 
care înfăptuiește întocmai 
programul» special ,da. d&z- 
voltârel~”tj-rt’

Petrolierul .„Biruința", de 
150 000 tdw. reprezintă 
punctul de sus al perfor
manțelor atinse.în acest do
meniu. Locul lui de naște-

și competitivitate, de cute- 
zanță și vocație construc
tivă. Așadar, ce aflăm la 
bordul . acestei 1 irppfțnă-' 

■toare nave? ■ .Motnrirele, 
care au în pistoane o pu
tere egală cu â. unei her
ghelii de aproape treizeci 
de mii de 'cai, sint făurite 
în leagănul de tradiție al

Evoluția producției navale românești

DE 21
ÎN 30 DE ANI,
DE ORI MAI MULT

eleganță, au fost purtate în 
•gîridul unor oameni dăruiți 
meseriei, care n-au părăsit 
d clipă'credința -în - elicea 
rotriăneâscă “pbhttii 'toate 
"tipurile de nave ce se. fău
resc pe Calele, ori in docu- 
rile ustate ale șantierelot 
noastre. Totalitatea echi
pamentelor electrice, imen
sa majoritate a celor elec
tronice, de' o exactitate 
fără cusur, poartă, de ase- ' 
menea, marca inteligenței 
tehnice românești.

Ne oprim aici, deși argu
mentele aflate la bordul 

cu mult 
Atit de

1950 1965 1980

aur ale atîtor împliniri care 
în cele patru decenii de li
bertate au ridicat de 53 de 
ori puterea industrială a 
țării.

CEI 150 000 TDW AI 
„BIRUINȚEI". S-a calcu
lat că într-un cargou 
de 4 500 tdw poate încăpea 
o sală de spectacole cu trei 
rinduri de loji. Să ducem 
comparația mai departe : 
douăsprezece cargouri de 
4 500 încap în cala celui de 
55 000. Iar în cala unuia de 
150 000, aproape trei car
gouri de 55 000. Un joc 
„de-a comparațiile" ? Nu. 
Posibile jaloane pe un 
drum : drumul străbătut, 
mai ales după Congresul al

re : docul uscat din șantie
rul naval constănțean. 
Docuri durate în ultimii 
ani. Lungimea > navei : 304 , 
metri. Lățimea : 46. înălți
mea : 22,55 m. Puterea mo
torului’: 29 600. cai putere. 
Viteza : 15,5 noduri. Auto
nomie de marș : 18 000 de 
mile marine (mai mult de 
jumătate din lungimea E-. 
cuatorului).

De ce ne-am oprit la ca
racteristicile „Biruinței" ? 
Și pentru faptul că, la bor
dul ei, se află adunate, in
tr-un singur mănunchi, - 
multe din biruințele aces
tor ani în construcția nă
vală. Ea reprezintă un ve
ritabil test de modernitate

Reșiței. Performanța în
cununează un efort care se 
cuprinde • în timp pe mai 
bine de., două secole -.de 
muncă industrială în vatra 
Reșiței. .Suplețea ,și trăini
cia navei, frumusețea și 
utilitatea ei au. fost gîndite 
de. specialiștii români. 
Tabla care împlinește 
„coca" vasului, de la chilă 
și pînă sus, la puntea de 
comandă, este modelată în 
modernele laminoare — și 
ele operă a acestor ani. Eli
cea .— această piesă vitală, 
care ar merita un poem al 
genezei sale — este, - de 
asemenea, românească. 
Mulți ani, aripile ei strălu
citoare, sugerind forță și

„Biruinței" sint 
mai numeroase.
numeroase. încît numai o 
trecere in revistă a citorva 
dintre meseriile care „fac" 
vaporul ar fi în măsură să 
sugereze, poate, uriașa 
concentrare de tehnică : 
sudori, lăcătuși, strungari, 
trasatori optici, electricieni, 
metalurgiști, timplâri de 
mobilă, electroniști, vopsi
tori,. chimiști, proiectanți, 
specialiș’ti în design, tapi- 
țeri, parchetari, instalatori, 
croitori, motoriști, specia
liști1 în climatizare, în' de- 
corațiuni interioare, tubu- 
latori, frigotehniști etc., 
etc. Sînt profesii cu act de 
naștere, in covirșitoarea 
lor majoritate, în anii de 
după 1965, cu fundamen
tale lansări spre noi • iz- 
bînzi pentru întreaga so
cietate românească.

OPT „UZINE DE NAVE" 
ÎN GEOGRAFIA ECO
NOMICĂ A ROMÂNIEI, 
în anii ’70. la inițiativa și 

■ sub directa
a tovarășului ___
Ceaușescu. s-a cristalizat, 
prin Programul naval spe
cial. o nouă strategie a 
construcțiilor navale în 
România. Azi vorbim cu
rent despre nave de mare 
tonaj ori cu înzestrări com- 

. plexe, cum sînt, de exem
plu,, cele de pescuit ocea
nic. Construim și lansăm 
asemenea nave, nu puține 
dintre ele fiind solicitate și

conducere
Nicolae

moderna unitate de azi ; de 
la ghilotina pentru tăiat 
tabla la debitarea automată 
de azi ; de la construcția 
de șalupe, pontoane dormi
tor și drăgi la construcția 
mineralierelor. și petrolie
relor de 65 000 și 150 000 
tdw de azi. Imaginea ve
chilor ateliere trăiește doar 
în memoria muncitorilor 
mai în vîrstă. Și tot în 
memoria muncitorilor de 
aici și, deopotrivă, in me
moria acestui timp, tră
iesc vii numeroasele dia
loguri de lucru ale secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La aceste intil- 
niri cu producătorii de bu
nuri materiale s-au sta
bilit direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea șantie
relor navale de pe litora
lul Mării Negre, construc
ția din temelii a altora 
care au intrat de curind 
pc harta industrială a pa
triei. S-au stabilit, de ase
menea, direcțiile de acțiu
ne pentru construcția de 
nave de mare tonaj, in
troducerea de tehnologii 
moderne, punerea in va- 

i loare, mai deplin, a inte- 
’ ligeuței tehnice românești.

Fiecare din aceste memo- 
i rabile momente a sti- 
ț mulat ambiția autodepăși- 

rii, energiile și elanul 
constructorilor de nave. 
Așa s-a ajuns ca astăzi', 
de pildă, navaliștii con- 
stănțeni să realizeze,' după 
tehnologii moderne, aproa
pe jumătate din tonajul, de 
nave maritime al țării.

Drumul pînă aici ? Unul 
de efort, adesea eroic. Pen
tru nașterea in timp record 
a docurilor uscate. Pentru 
deprinderea unei cadențe 
noi. în 1973 se lansa aici 
întîiul cargou de 55 000 țdw. 
De ’atunci , și pînă in pre
zent, șantierul a realizat 
nave cu uri deplasa
ment total de peste 3,2 
milioane tdw! Aceasta era 
noua cadență spre care'. 
clieina, cu pasiune .revplur 
ționară, la fiecare dialog, de 
lucru ținut acolo, la dricu
rile de lansare, secretarul . 
general al partidului,' to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Și de fiecare dată, în urma ’ 
acestor orientări prețioase, 
șantierul s-a ' dezv.oltaț cu 
putere : s-a accelerat intro
ducerea de noi tehnologii 
de mare productivitate,, cu 
rezultat direct în. scurtarea 
ciclului de execuție al na
velor. Un singur argument 
în această direcție a relevat 
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de țări cu tradiție în indus
tria navală.

Șă, aruncăm deci o pri-, 
v«e' ‘și.,gșpprâ '„‘fabricilor.: 
de vapoare". Azi; multe din 
cursele marinărești spre 
coastele japoneze ori ale 
celor două Americi, către 
Noua .Zeelandă ■ sau Singa
pore, spre Africa ori nor
dul Europei au drept punct 
de pornire șantierele na
vale constănțene ori gălă- 
țene. Lungimea amintite
lor călătorii se măsoară, 
desigur, în mile marine. 
Dar pentru Șantierul naval 
din Constanța, de exemplu, , 
ele se măsoară și altfel : de 
la vechile ateliere, înghe
suite, pentru reparații, la

sprezecelea mineralier, de 
65'000-tdw, s-a realizat în 
doc in numai 3,5 luni față 
de 9 Juni cit a durat con
strucția navei cap de serie.

Șantierul din Mangalia 
ține și el'pasul pe aproape. 
Se1 construiesc și aici nave 
de mare tonaj, deși unita
tea este mai tînără. Mine
ralierul „Gallatis", de 55 000 
tdw, a fost', cel care a 
inaugurat această serie. 
Eforturile pe pare le fac 
navaliștii din Mangalia este 
unul de asimilare temeini- 

. că a celor mai moderne 
tehnologii, ■ de organizare 
cit piai eficientă a fluxuri- 

. lor de producție, a muncii. 
Insulele plutitoare de oțel 
cer o ordine și disciplină 
pe măsură. Marea a 
noscut" întotdeauna 
lucrul riguros, bine 
trainic.
' Șantierele din 
Giurgiu, Oltenița, Drobeta- 
Turnu Severin, deși întine
rite' îri arcul de timp al ce
lor patruzeci de ani de li- 

. bertate,' -sînt totuși mai 
vîrstnice față de cel din 
Tulțea. Acesta, la data 
Congresului al XI-lea al 
partidului, se afla încă în 
litera'documentelor progra
matice. Ofensiva a început 
după această dată. S-a- de
frișat locul .cu stufăriș. 
S-au durat calele. Tulcenii 
nu auziseră de sincrolift — 
modernă instalație de ridi
care. pe doc și lansare a na
velor de măre tgnaj — dar 
l-au’ construit și-l mînuiesc 
acum cu pricepere. Se con
struiesc!. aici nave de pînă 
la 7 500, iar în viitor pînă la 
15 000 tdw.

” ’ Cît privește Șantierul na
val din Galați, el trăiește 
în prezent .ceea ce s-ar pu
tea numi momentul diver
sificării. Pe calele și docu- 
rile de-ai'ci se făuresc deo
potrivă cargouri de 15 000 
tdw; nave cu încărcătură o- 
rizontală -(Roll on — Roll 

noua cadență \nre Care' dff), mineraliere' de. 55 000 c?.; ■' tdw, nave frigorifice etc.
~ ■ Se conStriileâC aici 'platfor

me de foraj marin căre pot 
lucra pină la 90 metri adin- 
cimea apei și pot fora pînă 
la' 6 000 metri sub „conti
nentul albastru".

’—■. Momentul diversifi
cării — argumentează 
irig., Eugen Durbacă, ’ di
rectorul 'general al Cen
tralei . industriale navale 
— îl, trăiește, de fapt, în
treaga ramură. Este rezul- 

' tatul firesc al succesivelor 
dialoguri de lucru inițiate, de 
secretarul general al parti
dului, " tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in fiecare șan
tier naval, in parte. Astfel 
am ajuns ca, in! a.cgst cin
cinal, să | construim .circa 
100 tipuri de nave, din care 
peste 70 tipuri sînt . ’noi 
ori . modernizate. Obiecti
vul nostru, potrivit sarcirii- 
lor Cuprinse ,în Prograrritil 
special, indicațiilor secreta
rului general al, partidului, 
constă în a realiza un'grad 
cit mai mare de integrare 
a producției și a ne alinia 
n'econteniț 1 la nivelul per
formanțelor atinse pe plan 
mondial.

Cele patru decenii ;de la 
istoricul act din August, 

le aniversăm 
au accelerat 

acestși , ramuri
și cele mai in- 

nutrite

vizita din luna mai 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu : cel de-al un-

Oltenița a intrat și ea in circuitul industriei navale 
românești ’ ’ ‘ ’

„recu- 
numai 
făcut,

Brăila,

pe care 
în curind.. 
dezvoltarea 
industriale, intr-ațit .incit 
întrec pipă r '—-•
drăznețe năzuințe 
odinioară de constructorii 
navali și; marinarii noștri. 
Oamenii, care înalță trico
lorul pe.cațargul moderne
lor, puternicelor insule de 
oțel,, plutind pe nemărgini
rile albastre, sînt oamenii 
acestui rodnic și glorios 
tipip. . .

Pagini realizate de 
Ilie TANĂSACHE 
Fotografii :
Sandu CRISTIAN
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MARILE ÎMPLINIRI ALE POPOR UL UI - VIBRANTE 
MĂR TURH ALE FOR ȚEI_ CREA TOAREA POPOR UL UI

Eroii teatrului contemporan 
-eroii construcției socialiste

Poporul - în care tineretul are un rol de seamă - oamenii muncii 
sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socialista a 
patriei noastre. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul în film, în teatru, 
în poezie, în artă, în literatură, în pictură, în toate domeniile creației artis
tice! Pe ei trebuie să-i prezentăm.

NICOLAE CEAUȘESCU

colocviile ^sinteii
• Dezbateri ideologice • literar-artistice » de istorie

Problema eroului este funda
mentală intr-o dramaturgie realis
tă, care își propune să ofere mo
dele de viată spectatorului. E un 
fapt de mult constatat că specta
torul retine, dintr-un spectacol, 
mai ales tipologia umană, eroii, 
destinele lor; de care se lasă im
presionat și influențat atunci cînd 
există contingențe de realitate in
tre exigența personajului și exis
tența lui. Orice similitudine de 
destin sau de reacție în fața vieții 
determină în spectator o apropiere 
de personajul fictiv. Este și moti
vul pentru care o piesă de actua
litate contemporană are o rezo
nanță deosebită în conștiința spec
tatorului, față de o piesă „actua
lă" prin problematica ei umană, 
dar desfășurîndu-și evenimentele 
într-un alt timp. Rezonanța ce se 
produce între piesă și spectator 
este dublă în cazul unei lucrări 
de strictă actualitate, spectatorul

Idealurile revoluționare 
ale prezentului întruchipate 
în personaje memorabile

Titus Mesaros : Există o con
fuzie ce se mai face uneori resim
țită în legătură cu conceptul de 
erou model. Și anume faptul că 
el ar aparține stilului idilic, ne- 
realist. Nimic mai fals decît aceas
tă opinie. Realismul în artă pri
vește în primul rînd semnificația, 
mesajul operei, atitudinea autoru
lui și abia apoi, în al doilea rînd. 
modalitatea lui artistică.. Așa cum 
în știință a fi realist înseamnă a 
asculta de legile realității, a fi 
realist în artă înseamnă a fi fidel 
față de mersul istoriei și nu față 
de întîmplările nesemnificative, 
marginale. Semnificantul în artă 
are o funcție realistă chiar cînd 
este un fenomen imaginar, dacă 
ceea ce semnifică el este manifes
tarea unei esențe, unei tendințe, a 
mersului înainte al istoriei. Lite
ratura și arta universală a tuturor 
timpurilor și-au creat modele ca
pabile să însuflețească pe oameni. 
Este firesc ca și socialismul să-și 
creeze, în jurul noilor idealuri, 
propriile modele. Aceasta n-are 
nimic de-a face cu idilismul.

Modelul este un concept care se 
naște ca rezultat al proiecției as
pirațiilor revoluționare ale erou
lui, a dorinței lui de progres, de 
mai bine. Aspirația face din erou 
un model chiar atunci cînd acesta 
nu dispune de toate mijloacele de 
a izbîndi în lupta sa. El poate să 
învingă sau poate să nu învingă, 
el rămîne chiar șl în acest din 
urmă caz un model prin perspec
tivele pe care le deschid aspira
ția sa, visurile spre care năzuiește. 
Cu alte cuvinte, cerința de a crea 
eroi model nu presupune nicide
cum acceptarea idilismului, ci o vi
ziune matură și responsabilă, con
formă cu adevărul vieții : fiindcă 
eroii pe care-i prezentăm pe sce
nă sau pe ecran trebuie să con
vingă, să determine reacții puter
nice în conștiința spectatorului. 
Și, cum știm, nimic nu este mai 
convingător decît adevărul vieții.

întrebarea este : cum să facem ca 
eroii de pe scenă sau ecran să 
capteze interesul spectatorilor de 
azi intrînd într-un dialog fertil cu 
propriile lor convingeri și senti
mente ?

Tudor Popescu : Desigur, puterea 
de a determina asemenea reacții 
In spectator a fost legată, mai în- 
tîi, de calitatea artistică a textu

Climatul creator, 
tumultul muncii poporului - 

marile izvoare ale creației artistice
Costin Marinescu: însoțind une

le dintre spectacolele puse în sce
nă de mine care se deplasau în 
mijlocul unor colective de oameni 
ai muncii din instituții, școli și 
stînd de vorbă cu spectatorii, am 
putut constata pe viu cît de mare 
este influența pe care arta tea
trală o exercită asupra lor, și in 
special asupra tineretului. Orice 
om, îndeosebi cel tînăr, își fău
rește în sinea lui un model pe 
care-și propune să-l urmeze, la 
care tinde să ajungă, fie că-1 ia 
din viață, din artă, din literatură 
sau chiar din propria sa imagina
ție. Numai dacă reușește să pă
trundă pînă la acest „fond secret" 
al spectatorului, teatrul devine 
capabil să-și cucerească publicul 
și să modeleze caracterele. Asta e 
puterea teatrului. Și de cînd exis
tă această artă, marii eroi ai dra
maturgiei universale, de la Pro- 
meteu pînă la Faust, precum și 
marii eroi ai dramaturgiei națio
nale românești, de la Ștefan din 
„Apus de soare" pînă la Aurel 
Duma din „Puterea și adevărul", 
au pus în fața spectatorilor un 
„termen de comparație" foarte 
înalt, un model uman cu care să 
se confrunte.

Cerîndu-ne, la consfătuirea de 
la Mangalia, să prezentăm pe 
scenă eroi exemplari, secretarul 

regăsindu-se în operă nu numai 
în plan general uman, ci și în plan 
social imediat, prezentă fiind exis
tența lui de fiecare zi, cu opiniile, 
adevărurile și convingerile lui. 
Puterea ei de influențare este spo
rită firesc. Și de aceea nu este de 
mirare că astăzi, cînd dorim ca 
teatrul să participe activ la con
figurarea unei noi spiritualități 
umane, să punem un accent deose
bit pe opera contemporană, care 
oferă modele de viață însuflețite 
de idealuri contemporane, idealu
rile societății socialiste.

Se pune imediat întrebarea : 
cum se cuvine să arate o operă și 
un erou contemporan, pentru ca 
puterea lor de persuasiune să spo
rească ? Am implicat în dialog pe 
dramaturgii Paul Ioachim, Tudor 
Popescu și Ion D. Șerban, regizorul 
de film Titus Mesaros si regizorii 
de teatru Mircea Marin și Costin 
Marinescu.

lui dramatic și a spectacolului. 
De capacitatea lor de a crea stări 

.de spirit.de puterea lor de a ajunge" 
la sufletul privitorului și a-1 influ
ența pe această cale sensibilă. Cum 
se obține însă, mai întîi și mai 
întîi, această capacitate de a crea 
stări afective, simpatii și antipatii 
dorite, prin care piesa de teatru 
dirijează opțiunile spectatorului ? 
Destinul eroilor e hotărîtor. Dra- 

: ma lor. Devoțiuhea lor în rezolva
rea problemelor de viață ivite. 
Pasiunea aderării la idealurile 
morale ale societății în care tră
iesc. Abnegația cu care luptă pen
tru realizarea acestor idealuri. Se 
întîmplă însă, uneori, în unele 
piese, că asistăm la zbaterile unor 
eroi care încearcă, intr-adevăr, 
să-și pună destinul în slujba so
cietății și, totuși, să rămînă din
colo de granița noastră de interes. 
De ce ? Pentru motivul că acțiu
nile lor, ca și opera în ansamblu, 
nu degajă pentru noi, spectatorii, 
acea pregnanță a adevărului, fără 
de care întîlnirea cu conștiința 
receptorului se ratează. Eroul ac
ționează „pozitiv", dar nici în sen
sul dorit de spectator, nici cu mij
loacele pe care le consideră el a 
fi cele adevărate. El nu este eroul 
care face istoria, ci se supune ei. 
Din demiurg, devine supus, și in
teresul stîrnit de faptele lui e 
minim. Dintr-un titan revoluțio
nar, ideal model de viață, așa cum 
se cuvine să oferim spectatorilor 
— cu precădere celor tineri — el 
a eșuat în oportunism, pierzînd 
adevărul de viață. într-o lucrare 
literară în care adevărul de viață 
e sărac, eroul poate fi exagerat 
de bogat în calități, pînă Ja desfi
gurare uneori, pentru că există și 
o desfigurare a „pozitivului". în 
aceste cazuri, eroul pozitiv, în 
chip paradoxal, va fi prezentat 
într-un mod cu totul restrictiv, în 
sensul că se dilată la el, pînă la 
unilateralizare și uniformizare, 
dimensiunile lui eroice, expuse 
demonstrativ, tezist : el devine un 
erou copleșit de propria sa atitu
dine, în orice împrejurare exact, 
ofensiv, just și, prin aceasta, mo
nocord. Este el convingător ? în
trebarea trebuie să ne-o punem 
pentru că pe noi ne interesează 
puterea lui de influențare. Scriem 
literatură cu voința de a crea eroi 
convingători.

genera! a! partidului a pornit de 
la misiunea permanentă și cea 
mai generoasă pe care și-a asu
mat-o teatrul de-a lungul existen
ței sale milenare. Și a subliniat 
actualitatea deosebită a îndepli
nirii acestei misiuni. într-adevăr, 
parcurgem o epocă de uriașe 
transformări sociale, lumea de azi 
prezintă tabloul contradictoriu al 
unor orînduiri diverse și chiar 
opuse ; tendințe ideologice diferite 
se ciocnesc și nu numai idei, dar 
și moravuri, gusturi, tentații, iar 
toate acestea acționează asupra 
psihologiei oamenilor, o influen
țează în fel și chip, o solicită în 
direcții contradictorii. Iată, așadar, 
și caracterul conflictual — căci 
teatrul nu poate exista fără con
flict dramatic. Nu putem si nu e 
de dorit sa renunțăm la conflidtul 
conținut de textul piesei, aceasta 
ar fi o interpretare simplistă a 
vieții și care ar văduvi persona
jele de veridicitate. Eroul model 
nu se naște din neant, nu trăiește 
sub un clopot de sticlă. El devine 
interesant nu dacă inventăm cine 
știe ce manechin fără viață, ci 
dacă știm să găsim adevăratul 
erou în mijlocul prefacerilor și 
contradicțiilor realității. Dacă 
din ciocnirea și confruntarea in
fluențelor va ieși în relief chipul 
eroului care trebuie admirat și ur

Teatrul de stat din Arad î „Puterea și adevărul" de Titus Popovic!

mat, atunci teatrul și-â îndeplinit 
menirea sa cea mai de seamă. în 
procesul constructiv al noii noastre 
societăți, în tumultul muncii din 
uzine, de pe șantiere și de pe 
ogoare se nasc oameni adevărati. 
personalități exemplare, eroi ai a- 
eestui timp : sînt eroii ce trebuie 
urcați pe scena teatrului, modele 
menite să Însuflețească, dezbaterea 
de idei 'din dramaturgia contem
porană.

Ion D. Șerban : Multe, foarte 
multe din paginile cele mai stră
lucite ale dramaturgiei vorbesc 
despre eroism. Creația dramati
că este datoare, permanent da
toare de a transpune în drep
tunghiul scenei fantele vitejești 
ale unor proeminente persona
lități ale trecutului. Iar din 
acest punct de vedere, cred că 
teatrul nostru se cinstește pe sine 
ori de cite ori își aduce aminte de 
ceea ce n-avem dreptul să uităm, 
și anume de gîndirea, de lupta, de 
speranțele pe care s-au pus teme
liile acestui timp. Numai că, în 
același timp, avem datoria să ne 
îndreptăm privirile spre ziua de 
astăzi, spre aspectele contempo
rane ale eroismului, renunțind 
să-1 mai vedem prin optica de 
altădată, ca un fapt de o tulbu
rătoare excepție, expresie numai a 
unor personalități puternice și in
tegre — cum Ie definea Hegel —• 
și care iau asupra lor totalitatea 
unei misiuni, îndeplinind-o. Fi
rește, și în prezent apar indivi

Omul de artă - militant pentru 
formarea conștiinței socialiste

Paul Ioachim : Tendința fireas
că a creatorului de a se exprima 
pe sine, de a scrie despre neli
niștile, obsesiile și căutările sale, 
trebuie să se Împletească in mod 
armonios cu neliniștile, căutările, 
împlinirile și aspirațiile cetății. A- 
ceasta înseamnă a da curs „comen
zii sociale", rodnică în măsura în 
care ea corespunde aspirațiilor inti
me ale creatorului, preocupărilor 
lui umane, sociale, politice și etice. 
Istoria lumii e plină de memora
bile exemple de capodopere năs
cute dintr-o asemenea necesitate ; 
după cum se găsesc și destule 
exemple de opere ratate, născute 
din dorința sinceră a artistului de 
a se exprima numai pe sine. Sint 
perioade în istoria unui popor 
cind satira, să zicem, devine o ne
cesitate pentru evoluția societății. 
Ea își va face loc în față și va 
extirpa, prin operații radicale, 
răul. Dar sînt și perioade cînd, tot 
din necesitatea de echilibru, în 
operele de artă trebuie să apară 
eroul care îndeamnă la a merge 
înainte, care trezește energii ador
mite, care reînvie speranțele ; cel 
ee aprinde în oameni bucuria de 
a trăi, de a construi, de a crea ; 
care scutură de zgura blazării, de 
colbul monotoniei, al rutinei și al 
conformismului. Un asemenea erou 
nu va fi ca supraomul lui 
Nietzsche și nici ca Făt-Frumos 
din lacrimă — cel puțin eu nu-I 
văd așa. El va fi un om înzestrat 
cu calități, care știe să lupte ca și 
noi — dar mai bine ; se sacrifică 
pentru semeni ca și noi — dar mai 
bine ; muncește din zori și pînă 
noaptea tîrziu ca și noi — dar 
mai cu folos. în fond, eroul e un 
om ca toți oamenii, cu calități și 
cu defecte omenești ; numai că el 
„aduce ploaia" exact cînd e se
ceta mai mare, aduce dragostea 
cînd sufletul s-ar prăpădi fără ea, 
aduce pacea, totdeauna binevenită; 
aduce frumosul și pentru ca să 
distingem mai bine urîtul. Pentru 
toate aceste calități ale lui. îl iu
bim și-1 urmăm. Să ne fie călăuză. 
El va fi altul și altfel în diferitele 
etape ale istoriei, dar menirea lui 
va fi întotdeauna aceeași.

Mircea Marin : Eroul model, 
deși profund implicat în actuali
tate, nu trebuie înecat în aspecte 

dualități de prim rang, care preiau 
asupra lor ansamblul unor mi
siuni, considerîndu-se răspunză
toare. față de ele și față de colec
tivitate. Dar tot atît de caracte
ristic epocii noastre este activita
tea inspirată, cutezătoare, ingeni
oasă, tenace a acelei personalități 
care este mulțimea. Sint nenumă- 
jTate, fațetele eroismului ei și ele 
«sș manifestă deopotrivă în respec
tul •arătat imaginii pe care o are 
despre sine, în înțelepciunea cu 
care încheie acordul cu realitatea, 
In strădania cotidiană de a duce 
la îndeplinire un program de în
făptuiri de care se leagă perma
nenta năzuință de mai bine și de 
mai frumos. Or, dacă dramaturgia 
noastră s-a preocupat — și adesea 
cu excepționale rezultate — de o- 
pera unor legendare figuri ale isto
riei ori de momente de vîrf din 
lupta ilegală a militanților antifas
ciști. deși și în aceste direcții sint 
de așteptat noi creații dramatice 
viguroase, convingătoare, se scrie 
încă puțiri despre problemele con
temporane, despre eroismul ano
nim și despre- uriașele resurse de 
dăruire ale celor foarte mulți care 
făuresc o lume nouă, revoluțio
nară. E aici un întreg domeniu 
care cere să fie adus mai intens 
în lumina reflectoarelor și care 
ar putea îmbogăți cu profunzimi 
nebănuite dramaturgia româneas
că, sporindu-i și mai mult audien
ța, stima, dragostea publicului.

ale vieții ce aparțin doar efeme
rului cotidian.

Modelul nu trebuie golit de 
adevăr uman în numele idea
lului ; el trebuie descoperit și re- 
formulat în favoarea rezonanței 
sensibile, în direcția dimensionării 
sale majore, ceea ce subînțelege 
un raport dramatic între aflarea 
și remodelarea sinelui și contextul 
spiritual. Numai în felul acesta 
angajarea politică reprezintă o 
stare de fapt, o realitate organică, 
genuină. Eroul modern este anga
jat politic așa cum respiră și are 
menirea de a exprima prin ceea 
ce reprezintă ființa sa, în profun
da și inconfundablla sa originali
tate, liniile directoare ale epocii.

Forța sa educativ-modelatoare 
se va impune numai în funcție de 
percepția originală a realității, nu 
în exacerbarea voit nouă a acestei 
percepții.

Tudor Popescu : Toți oamenii de 
artă doresc să creeze eroi cu mare 
putere de influențare, în sens po
zitiv, moral și social, asupra spec
tatorilor. Numai un autor imoral 
el însuși, ca om și cetățean, poate 
să nu dorească, să aibă o înrîurire 
benefică, în plan uman, asupra 
spectatorilor. Dramaturgii acestui 
timp, care ne-am însușit scopurile 
artei realiste ale acestei epoci 
eroice, cetățeni activi, prin scri
sul nostru, nu putem să ne conce
pem altfel opera decît dominată 
de înalte principii morale. Și 
atunci, cum să fie eroii noștri, ca 
să ofere modele de viață ? Ideali
zați ? Da,, pot să fie și idealizați. 
Poate că e chiar necesar să fie 
idealizați. Nu trebuie să ne spe
rie aceasta. Dacă medităm puțin, 
și Don Quijote, și Bologa, și Ras
kolnikov. și Romeo, și Julieta sint 
eroi „înfrumusețați". Totul este ca 
înfrumusețarea să se petreacă in 
perimetrul omenescului și credi
bilului. Tactul, dozarea depind de 
arta, de talentul, de convingerile 
creatorului. în societatea noastră 
socialistă trăiesc și muncesc nenu- 
mărați eroi adevărați, oameni cară 
au făurit noua civilizație a patriei: 
scena și ecranul sînt datoare să-i 
înfățișeze în toată complexitatea 
lor umană.

Colocviu realizat de 
Natalia STANCU

— Sinteți în plină campanie agri
colă de vară, tovarășe inginer ȘTE
FAN MARIN. Ca specialist, ca . di
rector al întreprinderii agricole de 
stat Stelnica — Ialomița, vă puteți 
declara mulțumit de recolta obți
nută ?

— Mă declar, mulțumit și de 
munca oamenilor, și de recolta obți
nută. Dacă „cerul" ținea puțin cu 
noi, puteam obține recolte record. 
Dar iată că. într-un an cînd în ge
neral aproape in întreaga țară s-au 
înregistrat precipitații în exces sau 
cel puțin normale, aici, în Baltă, în
tre cele două brațe ale Dunării, unde 
se află averea noastră, n-a plouat de 
80 de zile. Și cîtă nevoie aveam de 
ploaie, mai ales în perioada cînd 
griul și orzul legau bob !

— Aveți insă, cum singur spuneți, 
apă din belșug, de o. parte și de alta 
u hotarelor unității curgind Dunărea.

— Este drept că avem,1 dar nu o 
prea putem folosi. Curge apă multă 
pe Dunăre, dar puțină pentru noi. 
Din păcate, nici măcar 30 Ia sută din 
suprafața noastră de teren agricol nu 
este irigată. Cunosc Balta, o cu
nosc bine, în fiecare colțișor al ei 
de cînd, aici unde vedeți aceste 
nesfîrșite lanuri cu porumb, grîu 
și floarea-soarelui din îmbrăți
șarea Dunării, erau numai întin
deri de apă, stufăriș, japșe și pri- 
valuri, cum le 
spunem noi. îmi 
aduc aminte că 
atunci, cînd se 
contura perspec
tiva transformării 
Băltii Ialomiței în 
cîmpie roditoare, 
un întreprinzător 
străin ..generos" 
s-a oferit să exe
cute toate lu
crările de amena
jare cu prețul 
concesionării pe 
zece ani a tere
nului. Iată că n-a 
fost nevoie să 
concesionăm . te
renul agricol mă
nos al acestor ținuturi și după doi ani 
de muncă, nu de puține ori crîncenă, 
pe la începutul anilor ’60, Balta a 
fost îndiguită și redată agriculturii. 
De atunci, cele trei mari unități a- 
gricole de stat din Baltă produc a- 
nual peste 300 000 tone de cereale.

—- Sinteți de 23 de ani slujitor de
votat al Bălții și de 13 ani directorul 
I.A.S. Stelnica. Cum a ajuns Ștefan 
Marin, pornit din creierul munților 
Buzăului, să se îndrăgostească de 
Balta aridă și neprimitoare a anilor 
de început ?

— Consider că pentru mine și pen
tru soția mea a fost o mare șansă 
profesională posibilitatea de a lucra 
în Baltă. Parcă îl văd și acum pe 
reprezentantul unității ce abia se în
firipa aici. întrebîndu-mă ușor nedu
merit, la terminarea facultății, cînd 
a aflat decizia mea, dacă știu ce în
seamnă munca in Baltă. I-am spus 
că știu și că tocmai de aceea am 
optat pentru Baltă. M-ara legat de 
Baltă, pentru că m-am legat de oa
menii ei. Aici am avut șansa să lu
crez ani în șir, cu „nea Mitică", 
Dumitru Dumitru, personaj vestit 
pentru omenia sa și pentru spiritul 
său organizatoric desăvîrșit. De la el 
am învățat că pămîntul iți dă numai 
în măsura în care îi dai tu tot ce-i 
trebuie. Și tot de la el am învățat 
cit de mult contează să fii apropiat 
de oameni, de mecanizatori, acești 
„strungari" de înaltă performanță ai 
pămintului, să-i întrebi dacă au 
mîncat, dacă au greutăți și să-i ajuți 
să le învingă ; să-i îndrumi din a- 
proape, să-i faci să-și iubească me
seria,. să respecte pămîntul. Mai ales 
pămintul Bălții, care a fost redat a- 
griculturii cu atîta trudă.

— Credeți că obțineți de la pământ 
maximum de randament posibil ?

— Mi-am pus și eu de multe -ori 
această întrebare. Și iată., răspunsul, 
nu ! Nu obținem randamente maxi
me pentru motivul major că încă nu 
îi dăm tot ce-i trebuie. Nu există, 
cum se zice, pămînturi bune sau 
proaste, ci pămînturi bine lucrate 
sau prost lucrate. în ce ne privește, 
consider că facem, în general, tot ce 
depinde de noi pentru a lucra Bine 
pămîntul în fiecare campanie. Acest 
pămint al Bălții, care este ca o ființă 
vie, „sesizează" imediat cea mai mică 
neglijentă și o transmite direct re
coltei. De exemplu, dacă nu am efec
tuat arăturile adinei de toamnă la 
timp, recolta poate fi diminuată cu 
o treime.

— Să înțelegem că această nemul
țumire față de randamentul pămin
tului este, implicit, și o nemulțu
mire față de propria muncă ?

— Nu cred că e bine să ajungeți, 
nici măcar formal, la o asemenea 
concluzie. Că mai avem și noi multe 
de îndreptat în munca noastră o pot 
spune cu toată convingerea. Dar 
cind vorbiți de randamentul maxim 
al pămîntului vă propun să luați în 
calcul nu numai reflexul muncii în 
campanii, ci și munca de concepție, 
munca de perspectivă fundamentată 
riguros științific, pe care o datorăm 
pămîntului și care, din păcate, în- 
tîrziem să i-o oferim sub presiunea 
activității curente agitate. Mai con

• Buletin de București : VICTORIA 
(16 28 791 — 9,30: 11,30: 13.30: 16; 10: 80.
• Probă de microfon : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15: 13.30: 15,45; 18: 20.
• Primăvară pentru o oră — 9; 10.45: 
12,30. B.D. la munte și la mare — 
14.30: 16,45: 19 : DOINA (16 35 38).• Ca-n filme : GRIVITA (17 00 58) — 
0; 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 Iui Șaptecai : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17: 19.
• Aventuri la Marea Neagră : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16,30: 19,30.
• Runda 6 : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17.30: 19,30.
• Nea Mărln miliardar: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17.15: 19,30.
© Scopul
(60 30 85) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Secretul lui Bachus
(10 67 40) ....
• întoarcerea Vlașinilor : 
(21 50 97) — 15; 17.15: 19.30.
• 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 : PATRIA

și mijloacele : PACEA
VIITORUL 

15,30: 17.30: 19.30.
MUNCA

cret. îi sîntem datori acestui pămint 
al Bălții să-i dăm ceea ce i-ăm 
furat: apă. Am reușit să-1 smulgem 
din împărăția apelor, dar, parcă spe- 
riați să? nu fie cucerit din nou de 
ape, uităm să-i mai dăm apă. Spu
neam că doar 30 la sută din teren 
este irigat, cu toate că din observa
țiile meteorologice de-a lungul mul
tor ani rezultă că sîntem situați în
tr-o zonă cu cele mai scăzute preci
pitații anuale. E bine, fără îndoială, 
că se fac irigații peste tot în țară 
(chiar dacă în unele locuri apa este 
plimbată din Dunăre la zeci și zeci 
de kilometri distanță !), dar consider 
că nu e bine că aici, unde sîntem 
înconjurați de Dunăre, nu se ia de
cizia de a iriga Întreaga suprafață. 
Efortul de investiții ar fi, fără în
doială, minim, iar rezultatele ar fi. 
tot fără nici o îndoială, maxime. Și 
am în vedere asigurare;! unui sistem 
de irigații nu devenit tradițional la 
noi, prin aspersiune. cu mare consum 
de energie și de apă, ci irigații în 
brazdă. Realizarea unui asemenea 
sistem presupune, la rîndul său, o 
suită de acțiuni de nivelare a tere
nului, acțiune, de asemenea, pe 
nedrept neglijată. Apoi, nu trebuie 

* ignorate nici lucrările de scarifica- 
reva terenului. Mult timp s-a consi
derat că scarificarea este o lucrare 
specifică zonelor cu podzol, și nici

„Exigența, pasiunea și priceperea 
- calități esențiale pentru un bun 

agricultor"
decum pămînturilor aluvionare. Or, 
iată că practica a dovedit că și aici, 
în Baltă, este necesară efectuarea a- 
cestei lucrări, pe cel puțin 500—600 
de hectare anual, îndeosebi în zonele 
situate sub nivelul apei Dunării. Au 
trecut 20 de ani de cînd Balta ne dă 
producții bune de cereale și de alte 
produse agricole. A sosit însă timpul 
să transformăm aceste recolte bune 
în recolte foarte bune Sau, dacă se 
poate spune, excelente. Acesta este 
spiritul indicațiilor date din nou de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul recentei vizite de lucru efec
tuate în unități agricole constănțene. 
Lucru pe deplin posibil de atins prin 
eforturile unite ale noastre, ale cer
cetătorilor și ale specialiștilor din 
minister. Balta cere acum oamenilor 
care o slujesc să declanșeze o cam
panie a muncii în perspectivă. O 
muncă menită să asigure temelii ști
ințifice întregii noastre activități.

— Mult timp Balta ialomițeană sau 
Insula Mare a Brăilei erau asociate 
cu uriașe „mine" de porumb ale țării. 
Nu contravine practica monocultwii 
unor reguli științifice elementare 
privind rotația culturilor ?

— Ați atins un subiect-cheie pen
tru agricultura Bălții. Nu voi căuta 
vinovați și nici nu voi putea da re
țete riguros științifice. Oricum, și noi 
am atins „performanța", deloc de 
invidiat, de a cultiva și 6—7 ani Ia 
rînd porumb. Și nu a fost și, mai ales, 
nu este deloc bine. Pentru că ne-am 
dat seama, la un moment dat,. că 
Balta a fost năpădită de costrei și 
alte buruieni specifice ținutului, care 
rezistau și la sapă, și la erbicide. 
Abia în ultimii ani, cind am fost 
înțeleși și s-a trecut la respectarea 
unor asolamente cît mai științifice, 
am mai scăpat de aceste necazuri. 
Din cîte știu eu. cercetarea științi
fică hu s-a aplecat încă serios asu
pra studierii fenomenelor complexe 
manifestate de-a lungul anilor pe te
renurile din Baltă și continuăm să 
desfășurăm o activitate cvasiștiin- 
țifică, care însă ne poate aduce sur
prize neplăcute.

— Să presupunem că ați avea po
sibilitatea să luați o măsură orga
nizatorică mai largă privind activita
tea din sectorul dumneavoastră. în 
ce ar consta ea ?

— Aș uni cele trei I.A.S. de pe 
teritoriul fostei bălți a Ialomiței cu 
Complexul de creștere și industriali
zare a porcilor Fetești, aflat dincolo 
de brațul Borcei, făcînd o unitate 
agroindustrială puternică, cu o con
ducere unică, o unitate care ar putea 
oferi un model de organizare în flux 
a producției agroindustriale. Ar fi. 
fără îndoială, o birocrație simțitor 
redusă, s-ar înregistra o răspundere 
mai mare și rezultatele economice ar 
fi incomparabil mai bune ca acum. 
Și aș mai lua o măsură organizatori
că, măsură ce ar fi firesc să fie lua
tă cît mai repede de alții : aș re
nunța la transportul produselor — 
sute de mii de tone de cereale — 
peste Borcea, cu bacul, și aș orga
niza baze de recepție volante pe lin
gă cele două stații de cale ferată 
care există aici. în incinta îndiguită 
a Bălții, de unde ar putea fi dirijate.

— 9.30
LIRA 

la gră- — 9,30;

(1186 25) — 9; 11,15: 13,30: 15,43
20.15, AURORA (35 04 66) — 9: 
13,30: 15.45; 18: 20.
• Cineva ca tine : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11: 13; 15.30: 17,45: 20.• Omenirea impotriva războiului. Cu 
miinile 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 — 16; 19 : DA
CIA (50 35 94).
• Legenda : UNION (13 49 04) 
11,30: 13.30: 15,45; 18; 20.O Lovitură fulgerătoare : 
(317171) — 15,30; 17,30; 19.30, dină — 21, COSMOS (27 54 95) 
11,30; 13,30: 15,30; 17,30: 19.30.

■ • Damen tango : POPULAR (33 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-Găne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 10,45; 12,30: 14.15; 
16: 18: 20.• Omul șt 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; t6: 19. FLAMURA (85 77 12)
— 9: 12; 16: 19. 

pe calea ferată, direct la destinație. 
După cum cred că s-ar justifica din 
punct de vedere economic și con
struirea unei magistrale rutiere de-a 
lungul Băltii Ialomiței, asemănătoa
re cu cea existentă în Balta Brăilei, 
asigurîndu-se, de asemenea, o scur
tare simțitoare a duratei de recoltare 
și transport șl o reducere apreciabilă 
a consumurilor de combustibili, mai 
ales toamna.

— Și unitatea pe care o conduceți, 
ca și celelalte unități agricole din 
țară beneficiază de aportul unor spe
cialiști bine pregătiți. In același timp, 
in organizarea și conducerea activi
tății din agricultură un rol impor
tant revine activiștilor de partid. 
Cum vedeți conlucrarea ideală dintre 
specialiști și activiști ?

— Ideal ar fi ca aceste două cali
tăți de specialist și de activist să le 
găsim armonios întruchipate în a- 
ceeași persoană. Cel puțin acesta am 
înțeles eu că este sensul indicațiilor, 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de la Mangalia. Este 
limpede că fiecare specialist trebuie 
să fie, în același timp, și un bun 
activist. El trebuie să-și raporteze în 
permanență activitatea sa la cerin
țele, la exigentele formulate de con
ducerea partidului. Dar a milita în 
agricultură pentru înfăptuirea politi
cii partidului nu înseamnă să rostești 

pe dinafară lo- 
ziiici și citate, ci 
să dai producții 
maxime, să con
tribui la promo
varea științei și 
tehnicii agricole, 
să contribui la 
formarea de oa
meni atașați mun
cii din acest sec
tor de bază al e- 
conomiei. Nu mai 
puțin important 
este însă ca și 
fiecare “ activist 
de partid să fie 
un bun specialist, 
un bun cunoscă
tor al probleme

lor specifice din agricultură, fie 
ele tehnologice, organizatorice sau 
umane. A trecut vremea cînd de a- 
gricultură se putea ocupa oricine. 
Acum. în spiritul înaltelor exigente 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și avînd în vedere exce
lentul exemplu personal pe care ni-I 
oferă secretarul general al partidului, 
fiecare cadru de decizie din agricul
tură trebuie să fie deopotrivă un 
bun specialist și un bun activist. Cu 
diletanți, cu oameni care conduc 
după ureche, care dau dispoziții 
pripite nu se poate face o agricul
tură științifică. Spun toate acestea 
pentru că, din păcate, se mai aude 
destul de des gluma, nu lipsită de 
temei, că „la fotbal și la agricultură 

jse pricepe toată lumea". Un mare 
pedolog, ascultînd dispozițiile, evident 
eronate, ale unui cadru trimis să so
luționeze problemele creșterii pro
ducției agricole într-o unitate — „să 
ari la adincimea cutare", „să erbici- 
dezi pe tarlaua cutare, să recoltezi in 
ziua cutare" etc. — l-a întrebat : 
„Dacă dumneata ai fi trimis să în
drumi activitatea la un spital, i-ai 
spune doctorului chirurg „taie aici, 
coase acolo etc." sau l-ai lăsa pe spe
cialist să-și facă datoria potrivit pre
gătirii sale ? Răspunsul a fost : 
„Bine, bine, dar acolo este vorba de 
viața unui om !“. Iar replica pedo- 
logului a fost promptă : „Nu uita, 
tovarășe, că și pămintul are viata 
lui !“. Da, intr-adevăr, și pămintul 
are viața lui, viata lui fără sfîrșit, 
viață care poate fi întreținută numai 
printr-o muncă de calitate, compe
tentă și exigentă a slujitorilor săi 
devotați. Avem în agricultura noas
tră adevărate modele de activiști de 
partid și specialiști, care își onorează 
din plin misiunea ce le este încre
dințată de partid. Tuturor li se | cere 
competență și nu de puține ori cu
raj. Azi, nivelul de pregătire al lu
crătorilor din agricultura noastră este 
atît de ridicat. incit un diletant riscă 
să devină ridicol și 6ă se compromită 
foarte ușor.

— Prin tot ce faceți de 23 de. ani, 
aici, dovediți că sinteți statornic in 
dragostea față de Balta ialomițeană. 
Credeți că mai sint mulți oameni din 
unitate care v-au urmat exemplul ?

— Sint zeci de familii care lucrea
ză in unitatea noastră de la înfiin
țare și pînă în prezent. Peste 50 de 
familii s-au mutat aici, in incinta 
Bălții, constituind nucleul unei; vii
toare localități. Cît despre atașamen
tul lucrătorilor fată de unitate ce 
poate fi mai elocvent decît faptul că 
atunci cînd Dunărea amenința rupe
rea digului — și s-a întimpiat de 4 
ori pînă acum — oamenii au stat de 
strajă pe dig, alături de militari, zile 
și nopți necontenit. Este un semn to
nifiant că oamenii au început să 
simtă că pămîntul acesta este al lor. 
că traiul lor depinde de acest pă- 
mînt. Cind toti lucrătorii din agri
cultură vor ajunge în această fază a 
dragostei față de pămînt, vom putea 
fi siguri că marea revoluție agrară 
va fi un fapt pe deplin împlinit. Dar 
pînă atunci mai trebuie să muncim 
serios, mai ales pe planul conștiinței.

Viorel SALĂGEAN 
Mihai V1ȘO1U

0 Teatrul National (sala mică) : 
Poveste din Hollywood — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (14 75 46, la Complexul sportiv Lacul 
Tei) : Poezia muzicii tinere — 20,30.
@ Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda 
scriitorilor din Cișmiglu) : August eliberator — spectacol de sunet și lu
mină — 21.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : EX — 11; (Parcul „23 August") : Cinci romane de amor —
19,30.
• Teatrul Național-Cluj (sala Majes
tic, 14 72 34) : Nu sint turnul Eiffel — 
10; 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Va
canță cu cîntec — 19,30; (grădina Cărăbuș) : Minispectacol divertisment șl 
film — 20,30.• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Matineu literar — Haim Nahman Bia
lik — 11; Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77 în 
parcul Titanii) : Puiul — 11; (grădi
na Clșmlgiu) : Șoricelul și păpușa — 
11.30; 18,30.
• Estrada Armatei (grădina de vară 
a C.C.A., 13 60 64) : Atenție 1 Estrada în emisie — 16,30; Estrada in croazie
ră — 19,30.
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O concepție dialectică, profund științifică 
asupra procesului de făurire a conștiinței 

socialiste, de formare a omului nou
(Urmare din pag. I)
șizind tendința de. rămînere în urmă 
a conștiinței. îndemnurile la inten
sificarea eforturilor educative, astfel 
încît conștiința să poată chiar de
vansa nivelul existenței social-isto- 
rice și să devină in felul acesta o 
veritabilă armă critică, o adevărată 
pirghie a progresului nostru — se cer 
înțelese din perspectiva acestui am
plu efort de descifrare a factorilor de 
progres ai lumii contemporane. în 
general, ai orînduirii socialiste cu 
precădere. Rolul activ transfor
mator al conștiinței socialiste este 
conceput de către secretarul general 
al partidului drept o componentă 
definitorie a caracterului conștient 
al procesului de edificare a noii so
cietăți, ca o expresie a esenței de
mocratice, umaniste a orînduirii 
noastre. In această perspectivă în
țelegem semnificația majoră a tezei 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia afirmarea 
unei noi calități a muncii — obiec
tiv de frontispiciu al etapei actuale 
— solicită în primul rînd o nouă 
calitate a. conștiinței, transformarea 
activității teoretice, ideologice, poli
tico-educative într-o puternică forță 
de dezvoltare și modernizare a eco
nomiei noastre, a structurii și re
lațiilor sociale. Omul fiind factorul 
prim și fundamental al evoluției 
noastre, principala noastră bogăție, 
înfăptuirea unui adevărat salt cali
tativ în dezvoltarea noastră trebuia 
să pornească, deci. în primul rînd 
de la nivelul de pregătire, de anga
jare și răspundere al oamenilor, deci 
de la nivelul conștiinței lor.

Cerința majoră spre care trebuie 
îndreptate toate mijloacele muncii 
educative este aceea de a asigura 
cunoașterea temeinică, însușirea a- 
profundată și înfăptuirea exemplară 
a politicii partidului de către fiecare 
cetățean Ia locul său de muncă. 
Conștiința socialistă se probează în 
faptele oamenilor. în modul cum 
sînt îndeplinite sarcinile economice, 
în rezultatele obținute, în spiritul 
gospodăresc și grija fată de bunu
rile societății. în atitudinea mani
festată fată de muncă. în comba
tivitatea fată de orice deficiente, în 
respectarea legilor tării.

Lectura volumului reliefează că o 
dimensiune majoră a conștiinței so
cialiste, care constituie un puternic 
liant al tuturor componentelor sale, 
conferind finalitate superioară efor
tului de perfecționare' multilaterală 
a omului este patriotismul socialist. 
A fi patriot, astăzi, înseamnă a Cu
noaște si iubi trecutul glorios de-

muncitoresc
(Urmare din pag. I)

Produse de înaltă tehni
citate Din G°RJ, Dumitru rru_ 
nă ne dă de veste că de pe benzile 
de montaj ale întreprinderii de 
mașini unelte pentru presare-forja- 
re din Tîrgu Jiu au ieșit în această 
săptămină primele 5 prese hidrau
lice de 630 tone/forță. Amănunte 
despre această valoroasă realizare 
aflăm de la secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii, Nicolae 
Munteanu :

— Realizarea acestui nou produs 
de înaltă tehnicitate constituie o 
mindrie pentru tînărul nostru co
lectiv muncitoresc din la fel de 
tînăra întreprindere ridicată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omul cel mai drag 
inimilor noastre, militant neobosit 
pentru libertatea și fericirea po
porului român, patriot înflăcărat și 
strălucit conducător, pe care ni-I 
dorim mereu în fruntea partidului. 
Realizările noastre de astăzi sînt 
strins legate de marile prefaceri cu 
adevărat revoluționare petrecute in 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

Presele * hidraulice, realizate în 
această săptămină la Tîrgu Jiu 
sînt destinate unor mari întreprin
deri constructoare de mașini din 
țară. Ele asigură o creștere sub
stanțială a productivității muncii 
și o reducere a consumului de 
metal.

La rîndul său. Sava Bejinariu ne 
anunță din SUCEAVA că la între
prinderea de mașini unelte din 
municipiul reședință de județ s-a 
terminat construirea unui strung 
destinat prelucrării lingourilor cu 
mai multe laturi si în greutate pină 
la 15 tone. Executat după un 
proiect original și numai cu com
ponente produse în țară, noul 
strung se caracterizează prin mare 
precizie si productivitate.

Trafic intens pe Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. 
Simbătă, 14 iulie, ora 10,30. La 
telefon — corespondentul nostru 
din CONSTANȚA, George Mi- 
hăescu : „în acest moment, la dis

luptă al poporului, a manifesta ata
șament fată de idealurile si valorile 
sale. dar. mai ales înseamnă a-ti 
spori contribuția la propășirea pa
triei. a-ti înzeci eforturile pentru ac
celerarea dezvoltării ei — în spiritul 
generosului exemplu pe care îl ofe
ră secretarul general al partidului, — 
înseamnă a-ti dărui întreaga energie 
pentru soluționarea >problemelor pe 
care le ridică construcția socialistă, a 
face tot ce depinde de tine pentru a 
lăsa urmașilor o tară mîndră, dem
nă, bogată, așa cum au visat-o ge
nerații întregi de înaintași.

Călăuzită de idealul multilaterali
tății, activitatea de edificare a con
științei socialiste — atît la nivel so
cial, .cit și individual — trebuie să 
acorde o atentie deosebită însușirii 
cuceririlor științei și tehnicii con
temporane. temeinicei pregătiri pro
fesionale a tuturor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii.

Firește, aceasta nu trebuie să ge
nereze „manifestări de tehnicism 
care — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia — reprezin
tă un mare pericol pentru un partid 
revoluționar" sau să conducă la sub
aprecierea celorlalte domenii si va
lori spirituale ale conștiinței socialiste. 
De pildă, al pregătirii politice și mo
rale, al însușirii concepției generale 
despre lume si viață, a politicii Parti
dului Comunist Român, expresia 
aolicării creatoare a materialismului 
dialectic și istoric la condițiile con
crete ale tării noastre — care au 
pondere hotărîtoare in făurirea con
științei socialiste. Dealtfel, între 
aceste laturi, asa cum se subliniază 
cu pregnantă în volum, există relații 
de puternică intercondiționare. O te
meinică pregătire profesională ro
dește mai bine pe fondul unei anga
jări politice active, a unui militan
tism consecvent, grefată deci pe pu
ternice convingeri ideologice si poli
tice. în același timp, principala mo
dalitate de promovare a telurilor si 
valorilor orînduirii noastre, de în
făptuire a scopurilor pe care ni le 
propunem, dimensiunea esențială a 
pregătirii politice, o constituie "valo
rificarea sistematică a cuceririlor ști
inței si tehnicii moderne. Mai mult 
ca oricînd, astăzi, acțiunea educati
vă trebuie să cultive disponibilitățile 
creatoare ale personalității umane, 
capacitatea sa de a participa activ și 
veritabil la înmulțirea surselor de 
prosperitate ale societății, la accele
rarea dezvoltării noastre. De aici și 
actualitatea și permanenta spiritului 
revoluționar, a educării oamenilor in 
lumina cerințelor sale. Desigur, în

peceratul ecluzei Agigea s-a primit 
prin radio anunțul de intrare in ca
nal, din Dunăre, a navei „Alba Re
gia", sub pavilionul Republicii Pa
nama, încărcată cu mărfuri pe .care 
le transportă de la Budapesta cu 
destinația Republica Arabă Egipt. 
După numai patru ore de marș prin 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
nava se află la porțile ecluzei A- 
gigea. De la pupitrul electronic 
de comandă din turnul de control, 
operatorul de serviciu acționează 
printr-o simplă apăsare de buton 
coborîrea porților plane, după care 
nava trece ș'i prin cel de-al doilea 
rînd de porți, intrind în apele 
mării.

în răstimpul ecluzării navei la 
Agigea — operațiune care a durat 
25 de minute, după care nava a 
pătruns in apele Mării Negre — 
comandantul cargoului, cpt. Szimon 
Miklos, a declarat corespondentu
lui „Agerpres" la Constanța : 
„Navigația prin Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, magnifică construc
ție a poporului român, este mult 
mai bună și mai ușoară decit cea 
pe drumul „clasic" pe la Sulina.- 
In primul rînd, se economisește o 
Zi și jumătate, ceea ce înseamnă 
trei zile de Voiaj. Apoi, este vorba, 
firește, de economiile de combus
tibil. Navigația prin canal se face 
în deplină siguranță, iar organiza
rea serviciilor la ecluze, pilotaj și, 
în general, pe întreg traseul cana
lului este foarte bună, rivalizînd, 
spre exemplu, cu cea de pe canalul 
Kiel (R.F.G.). Compania pentru 
care navigam- este interesată să 
utilizeze în perioada următoare 
canalul și vă pot informa că alte 
trei nave aparținincț acesteia vor 
străbate canalul, in curind. Țin să 
transmit sincere felicitări tuturor 
celor care au contribuit la reali
zarea acestui splendid canal, atît 
de util pentru navigația pe întrea
ga Dunăre".

Din turnul de comandă se zăresc 
în amonte și în aval siluetele 
convoaielor de barje și nave care 
au trecut sau care ‘ așteaptă să 
treacă spre Dunăre sau spre mare.

Tuturor, tradiționala urare : „Vînt 
bun din pupa !“.

Nava sub pavilion panamez este 

condițiile actuale, spiritul revoluțio
nar trebuie înțeles — așa cum cu 
profundă claritate se subliniază în 
volum — ca afirmîndu-se într-un ori
zont calitativ nou, presupunînd îm
binarea strînsă a calităților politice 
cu cele profesionale. Dar schimbarea 
formelor sale de existentă nu în
seamnă dispariția sau diminuarea 
spiritului revoluționar, estomparea 
trăsăturilor care îi conferă specifici
tate : răspunderea și angajarea în 
muncă, promovarea consecventă în 
orice împrejurări a intereselor gene
rale. efortul și voința de a învinge 
orice greutăți, pentru a asigura 
mersul ascendent al construcției so
cialiste. atașamentul față de idealu
rile socialismului, hotărîrea de a face 
ca ele să triumfe. Tot ceea ce ne 
propunem în momentul de fată poa
te fi realizat. . așa cum a arătat în 
repetate rînduri secretarul general 
al partidului, numai în strînsă legă
tură cu afirmarea largă, în proporție 
de masă a spiritului revoluționar : cu 
convingerea nestrămutată că țara 
trăiește un moment deosebit al dez
voltării sale, care cere dăruirea ener
giilor fără drămuire : că numai prin 
efortul nostru consecvent, prin munca 
noastră eficientă, tara poate ajunge 
pe culmile de prosperitate la care 
aspiră cu îndreptățire întregul po
por. sub conducerea comuniștilor.

Ideea Iui Marx despre omul total 
se regăsește în politica umanistă a 
partidului si statului nostru. în con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
desnre caracterul multilateral al pro
cesului edificării conștiinței și omu
lui nou, proces călăuzit de o viziune 
cuprinzătoare ce sintetizează într-uh 
mod original transformările din lu
mea contemporană, trăsăturile speci
fice. valorile și tradițiile progresiste 
ale civilizației românești. „Nu ne 
propunem și nu ne putem propune 
uniformizarea omului — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta 
ar fi o absurditate, un non sens. Noi 
acționăm pentru formarea, unui om 
de omenie, cu o pregătire multilate
rală, a unui comunist de omenie. 
Urmărim crearea condițiilor celor 
mai propice ca omul să se poată ma
nifesta plenar, în toate domeniile 
vieții sociale, fiecare cu capacitățile, 
personalitatea si felul de a fi, în 
spiritul comun întregii societăți, al 
dragostei de dreptate și adevăr, al 
curajului și cinstei, al hotărîrii de a 
lupta împreună cu ai săi pentru fe
ricirea proprie, pentru fericirea în
tregii societăți".

Preocupat de soluționarea proble
melor construcției socialiste în

cea de-a 1133-a care a străbătut 
pină acum Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, de la inaugurarea acestuia. 
O precizare : în cifra 1133 nu este 
inclusă și motonava „Malnaș", care 
efectuează zilnic croaziere, cu turiști 
români și străini, între cele două 
ecluze de la Agigea și Cerna
vodă. ,

Cuvîntul dat, cuvînt res
pectat ®tan $tefan din TELEOR
MAN ne comunică : Pentru colec
tivul întreprinderii de rulmenți din 
Alexandria, această săptămină a 
fost declarată — și s-a desfășurat 
în fapt — „săptămină record în 
producție". Intervine „pe fir" Ion 
Poenaru, vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii :

— în această săptămină record, 
colectivul întreprinderii noastre 
și-a onorat în întregime angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă pe 1984. Practic, în perioa
da care a trecut de la începutul 
anului am realizat o producție su
plimentară în valoare de 20 milioa
ne lei, în condițiile reducerii con
sumurilor de materii prime și re
surse energetice.

Și în zootehnie, ca in 
Uzină Tot o „săptămină record" 
s-a înregistrat și în sectorul zo
otehnic al cooperativei agricole 
Mihail Kogălniceanu din județul 
IALOMIȚA, despre care Mihai 
Vișoiu ne relatează : la ferma cu 
un efectiv de 540 de vaci cu lapte 
s-au obținut, in fiecare zi. cite 
10,5 litri de lapte de la fiecare 
joiana. Acest record are o semni
ficație aparte. în 1982, producția 
zilnică în luna iulie a fost de 2,1 
litri lapte. „

Vasăzică. în numai doi ani, 

Sînt numai cîteva din veștile primite ieri la redacție, vești care au 
continuat să sosească pină seara tîrziu. Cu siguranță, săptămină care 
urmează, și care marchează împlinirea a 19 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, cind a inceput cea mai rodnică perioadă din 
intreaga istorie a patriei, pe care, in semn de inalt omagiu adus ctito
rului ei, o denumim cu mindrie și satisfacție „Epoca Ceaușescu”, va 
înscrie la panoul de onoare al întrecerii noi și remarcabile fapte ale 
muncii și hărniciei.

propria tară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu definește omul nou al 
României socialiste ca adînc preo
cupat de destinul umanității, de apă
rarea si promovarea idealurilor sale 
supreme, cum ar fi pacea, progresul, 
dezvoltarea. De aceea conștiința so
cialistă integrează in mod firesc, le
gitim dimensiunea solidarității cu 
lupta celor ce muncesc pentru o so
cietate mai dreaptă, pentru izbînda 
idealurilor de dreptate și egalitate 
socială.

Această nouă culegere evidențiază 
cu pregnantă, la fel ca întreaga sa 
operă, înaltele calități de teoretician 
tnarxist ale secretarului general al 
partidului nostru, contribuția remar
cabilă pe care o aduce la îmbogățirea 
gîndirii revoluționare, la definirea 
într-un spirit cu adevărat modern a 
conștiinței socialiste, prin îmbinarea 
reflecției teoretice cu preocupările în 
direcția dinamizării activității prac
tice, a orientării ei în consens cu ce
rințele actuale, a sintetizării ele
mentelor de noutate pe care aceasta 
Ie propune.

Apariția acestui volum în preajma 
aniversării Congresului al IX-lea, 
care a deschis largi orizonturi gîndi
rii teoretice, a celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, dobindește semni
ficații deosebite. Așa cum se subli
niază și în volum, cea mai impor
tantă operă a acestor ani. a proce
sului de construcție socialistă în ge
neral, este formarea omului nou al 
cărui model suprem îl găsim în în
săși opera și activitatea secretarului 
general al partidului, în preocupările 
sale consecvente pentru dezvoltarea 
propriei țări, pentru înfăptuirea celor 
mai arzătoare dorințe ale umanității. 
Aprecierile calde, prețuirea vie de 
care opera și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se bucură in rin- 
dul poporului nostru și-au găsit o 
ilustrare convingătoare în unanimi
tatea cu care întreaga noastră nați
une a susținut propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția sunremă de secretar gene
ral al partidului Ia cel de-al XIII-lea 
Congres. Descifrăm în această ade
ziune fierbinte înalta stimă față de 
calitățile de revoluționar comunist 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adeziunea profundă la modelul omu
lui nou pe care îl configurează opera 
și activitatea sa, hotărîrea de asu
mare a rigorilor și cerințelor ce 
decurg din acest model, angajarea 
de a acționa cu tgată răspunderea 
pentru succesul operei de edificare a 
socialismului în România.

producția a crescut de cinci ori ! 
Cum a fost posibil acest lucru ? 
Ne explică, pe scurt, președin

tele ' cooperativei agricole, ingine
rul Grigore David :

— A trebuit. în primul rînd. să 
schimbăm optica oamenilor, să-i 
convingem că joiana noastră poate 
să dea lapte mai mult decit o capră. 
Totul, depinde de felul în care o 
îngrijești. Au rămas acum în zo
otehnie numai oamenii cu dragoste 
de animale, am întărit ordinea și 
disciplina, am asigurat prezența 
la lucru 24 de ore din 24, Au înțe
les și zootehniștii noștri că au o 
mare răspundere, la fel ca mi
nerii. ca oțelarii, ca toți muncitorii. 
Pentru că și zootehnia este tot o 
uzină, o uzină vie? asemenea locu
rilor de muncă pe care ne-am 
obișnuit să le numim „cu foc 
continuu". Crescînd producțiile, au 
crescut șl veniturile lucrătorilor 
noștri. Cu cit credeți ? în numai 
doi ani, ele au crescut de trei ori 1

Prețuirea obștii. Din SATU 
MARE, Octav Grumeza ne cere să 
stenografiem relatarea primăriței 
Cornelia Roșu din comuna Ti- 
ream : „La miez de noapte, iscîn- 
du-se o furtună năpraznică. un 
trăsnet a căzut asupra crescătoriei 
de păsări. Aflat la post, paznicul 
Alexandru Bud a alergat la’ fața 
locului, la luat stingătoarele și a 
început, cu bărbăție și îndirjire, să 
împrăștie in jur jeturile salva
toare. reușind să localizeze flăcă
rile mistuitoare și să scoată în 
afară de orice pericol mii și mii de 
păsări. Abia cind a văzut totul re- 
intrînd în normal, a simțit durerea 
arsurilor de pe mîini. A doua zi, 
conducerea cooperativei agricole și 
noi. primăria, i-am adus calde 
mulțumiri în fața obștii pentru 
salvarea bunurilor obștii". Merită 1

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, domnule președinte, vii mulțumiri pentru amabilul 
mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a 
Portugaliei.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Franceze

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Franceze, ambasadorul aces
tei țări la București, Michel Rou- 
gagnou, a oferit simbătă, o recepție.

Au luat parte Gheorghe' Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Nicolae Giosan; președintele 
Marii Adunări Naționale, Marin 
Enache, viceprim-ministru ăl guver
nului, Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Edudației So
cialiste, Petre Preoteasa, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Aurel Duma, ministru . secretar de

OAMENII MUNCII-CONSTRUCTORI j 

ț Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j 

I SCRISORI I

j DE LA CITITORII „SC1NTEH" j 
„Dulcele tirg“de ieri-azi puternic centru 

cultural-științific și industrial
Ca unul care sînt născut și cres

cut in Iași — am fost muncitor la 
„Nicotină" încă de cină se numea 
„Atelierele C.F.R." — cunosc bine 
istoria orașului meu, „dulcele tirg 
al Ieșilor", cum i se spunea, ca o 
vorbă de mîngîiere pentru rămâne
rea sa în urmă pe plan economic. 
Astăzi lașiul este unul dintre cele 
mai importante centre cultural-ști
ințifice ale tării.

Dar lășiul cultural-științific a de
venit in anii construcției socialiste 
și un mare oraș industrial. Cele mai 
importante și mai moderne fabrici 
și uzine au fost înălțate îndeosebi 
in perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind in 
fruntea partidului și statului nos
tru se află cel .mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost ctitorite la noi, 
ca în toate celelalte localități ale tă
rii, numeroase unități industriale, 
unele de primă mărime și de o deo
sebită importantă in economia tării, 
întreprinderea de antibiotice, care 
la început furniza doar 4 tipuri de 
produse, a ajuns în prezent să 
p'roduca peste 150 sortimente, re
prezentând 85 la sută din producția 
totală de antibioti.ee care se rea
lizează în țara noastră. La rîndul 
ei, uzina metalurgică asigură peste 
50 la sută din producția . de țevi 
sudăte "din oțel din țară. Li se adau
gă întreprinderile de mașini-agre- 
gat și mașini-unelte speciale și 
altele.

lașiul. industrial înseamnă insă și 
alte întreprinderi cu o mare pon
dere in economia țării: țesătoria 
de mătase „Victoria", combinatul 
de fibre sintetice „Țesătura", 
întreprinderea de tricotaje „Mol
dova" și altele. Fostele ateliere 
C.F.R. „Nicotină" s-au transformat 
intr-o modernă întreprindere con
structoare de mașini.

Ieri - sat,
Locuiesc în Sinnicolau Mare, 

unde, timp de 25 de ani, pină la 
pensionare, mi-am desfășurat acti
vitatea didactică. Pot spune că, sub 
ochit mei, această mare așezare ru
rală. cu drumuri prăfuite vara și 
încărcate de noroi in celelalte ano
timpuri, proclamată, pur 'formal, 
oraș. în anul 1942, a devenit intr-a
devăr o localitate urbană in anii 
construcției socialiste și mai ales 
in ultimele două decenii.

In Sinnicolau Mare de astăzi, 
drumurile sint acoperite cu asfalt 
pe o suprafață de peste 150 000 mp, 
iar trotuarele pe o lungime de 88 
km. De-a lungul străzilor : o pri
veliște plăcută, cu zone verzi, pe o 
suprafață mare, cu flori multicolo
re, plantate cu măiestrie, ca intr-un 
covor de mare frumusețe.

Sub aspect economic, caracterul 
agrar tradițional se îmbină cu cel 
industrial, o noutate a epocii noas
tre. Prima unitate economică local
nica de interes republican, Între
prinderea de cinepă și in, cu secția 
de plăci aglomerate, a fost construi
tă acum 18 ani in partea de nord 
a localității, tn imediata apropiere, 
in anii următori, s-a ivit filatura- 
țesătorie „Banatex", care realizează 
43,5 la sută din producția indus
trială a orașului. A fost construită 
apoi fabrica de nutrețuri combina
te, care întregește platforma indus
trială din partea de nord. Pe cea 
de-a doua platformă industrială 
din partea de sud se află fabrica 
de produse lactate și construcțiile 
moderne ale centrului de legume și 
fructe.

tn total, pe teritoriul orașului 
s-au ridicat, treptat, și se află in
tr-o permanentă dezvoltare zece în
treprinderi industriale, la care se 

stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Alexandru Roșu, ministru 
secretar de. stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice • Internaționale, Mihai Burcă, 
vicepreședinte al Consiliului Națio- 
nal al F.D.U.S., reprezentanți ai con
ducerii altor ministere și instituții 
centrale, generali și ofițeri, oameni 
de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Mă simt tare mîndru că odată 
cu dezvoltarea întreprinderii noas
tre au crescut și oamenii mun
cii de aici, care p-au calificat în 
numeroase meserii noi, conform 
cerințelor modernizării producției, 
progresului tehnic. Sîntem mândri, 
de pildă, că produsele cu emblema 
întreprinderii noastre sint întâlnite 
nu numai in tara noastră, ci și în 
multe țări străine, dovedindu-se 
oriunde de un nivel tehnic com
petitiv. Producem astăzi la „Nico
tină" stații de betoane și instalații 
de împînzit asfaltul pe șosele, care 
sint adevărate uzine pe roți, auto- 
screpere și autogredere, încărcă
toare frontale și dumpere, alte 
echipamente pentru tractoare. Pro
ducem insă și mașini complexet 
cum sînt cele de săpat canale pîna 
la 30 metri adincime, precum și 
mașini de curățat canale de irigații 
și altele. Oamenii „Nicolinei" își 
fabrică singuri și oțelul de care au 
nevoie pentru importante mașini și 
utilaje pe care le produc. Numai 
bătrâna noastră „Nicotină" pro
duce astăzi cit aproape întreaga 
industrie ieșeană dinainte de 1944 !

Aceste succese remarcabile au 
devenit posibile datorită grijii deo
sebite acordate de partid și de stat 
care, din 1965 . și pină in prezent, 
au alocat mari fonduri pentru in
vestiții. In acest fel, lașiul nostru 
a devenit un puternic centru cultu
ral-științific și industrial, pe care 
oamenii muncii din fiecare unitate 
economică se străduiesc să-l facă 
tot mai mîndru și mai bogat.

Petre IACĂTUȘU 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică 
„Nicolina"-|ași

azi - oraș
adaugă cele 40 de secții, cu carac
ter de mică industrie, ale coopera
tivei meșteșugărești „Bănățeanul". 
Valoarea producției industriale a 
Sînnicolaului Mare este astăzi de 
peste 1 miliard 900 milioane lei a- 
nual. Față de anul 1965, in prezent 
producția industrială a unităților 
economice din oraș este de 10,8 ori 
mai mare. Numărul muncitorilor 
angajați in industrie a crescut de 
cinci ori in această perioadă.

Paralel cu industria s-a dezvoltat 
și agricultura prin cele două uni
tăți puternice — o întreprindere a- 
gricolă de stat și o cooperativă a- 
gricolă de producție — care, din 
anul 1965 și pină în prezent, au 
făcut să sporească producția agri
colă de 1,6 ori.

Orașul a căpătat o nouă înfăți
șare datorită noilor construcții. Pri
mul bloc, cu 18 apartamente, a fost 
înălțat în anul 1962. Astăzi avem 
un întreg microraion de blocuri ce 
totalizează 855 de apartamente, 
unde locuiesc peste 3 500 de oameni. 
S-au construit, de asemenea, nu
meroase case noi, au fost renovate 
multe clădiri vechi, există cămine 
de nefamiliști cu aproape 500 de 
locuri, un liceu, un spital pentru 
copii, mai multe complexe comer
ciale.

Sînt realități ce demonstrează 
convingător că cele patru decenii 
care au trecut de la Eliberare au 
adus schimbări profunde și in via
ța celui mai vestic oraș al Româ
niei, ca și în celelalte localități ale 
țării.

Ion SAMO1LA 
profesor pensionar 
Sinnicolau Mare, județul Timiș

În județul Hunedoara 
s-a încheiat 

recoltarea orzului
în județul Hunedoara s-a înche

iat recoltarea orzului. în telegra
ma adresată cu acest prilej TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. , 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de co
mitetul județean de partid se a- 
rată că în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste s-au făcut pre
gătirile pentru începerea secerișu
lui la griu, astfel încît întreaga 
recoltă să poată fi strînsă și în
magazinată în cel mai scurt timp, 
în prezent se acționează cu toate 
forțele la întreținerea culturilor 
prășitoare . și a legumelor, recol
tarea și depozitarea furajelor, pen
tru îndeplinirea sarcinilor din sec
torul zootehnic. Totodată, se exe
cută în flux neîntrerupt lucrările 
de eliberare a terenului și însă- 
mînțare a culturilor duble.

tv
PROGRAMUL 1

8,80 Televacanță școlară
9,00 Almanahul familiei9,30 De strajă patriei

10,00 Viața satului (parțial color)
11.15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (partial color).
18.30 Micul ecran pentru cei mici (co

lor). Vis pentru Univers. Un pas 
pe Lună, doi pași’ pe Pămînt. Film 
distins la Festivalul internațional 
„Premiul Dunării". Bratislava 1983

18.50 1001 de seri (color)
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar19.20 „Cîntarea României". Emisiune 
realizată cu formații artistice din 
județele Iași, Botoșani, Suceava

20,00 Film artistic : „Secerișul verde", producție a studiourilor franceze
21,25 Marea, muzica și... noi 1 (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2

9,00 Formații folclorice
9,30 Viața culturală
9,50 Teleenclclopedia10.20 Din viața muzicală a țării

11.35 Din țările socialiste
12,00 Scena și ecranul12.40 Viața economică
13,00 Bucuriile muzicii.
13.40 Omagiu dăltuit in veșnicia pietrei. 
14,00 Varietăți, varietăți...
14.30 Din lumea științei
15,00 Patru decenii de muzică româ

nească15.45 Noi și copiii noștri. Reportaj
16,05 Ecran de vacanță : Slndbad mari

narul
16.30 Pași de viață lungă17,00 Serată muzicală TV.
18.40 Marea epopee revoluționară. Docu

mentar
19,00 Telejurnal • Sub semnul anului 

jubiliar
19.20 Telerama
19.50 Instantanee. Reportaj
20,05 Seară de muzică românească
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre. Tinerii in lupta 
pentru o nouă calitate

21.00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal

LUNI, 16 IULIE

20,00 Telejurnal. (parțial color) • Sub semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea Tn economie20.35 Copiii — vigoarea și tinerețea națiunii
20.45 Sînt omul care construiește ! Muzică și versuri
20.55 învățămînt — anul 40. Prestigiul 

internațional al școlii românești21.15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-științific
22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul dc meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 iulie. In țară : 
Vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în vestul, centrul șl nordul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea averse locale de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice, și izolat, de 
grindină, îndeosebi în zonele de deal 
șl de munte. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 și 22 de grade, mai 
coborite In ultimele nopți. Iar maxi
mele Intre 21 șl 31 de grade. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor atinge 20 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore.

FOTBAL :

Pregătiri în vederea partidei 
România - Irlanda de Nord

în vederea primului meci pe care-1 
va juca echipa României în prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal (12 septembrie, la Dublin, cu 
echipa Irlandei de Nord), ieri au 
fost convocați jucătorii din lotul re
prezentativ lărgit. Lista acestui lot 
reprezentativ lărgit cuprinde 30 de 
fotbaliști : Lung, Moraru. Iordache 
— Rednic, Ștefănescu, Iorgulescu, 
Ungureanu. Negrilă, Andone, Zare, 
Iovan, Belodedici — Țicleanu. B6- 
loni, Klein. Hagi, Irimescu. Dragnea, 
Mateuț, Geolgău, Movilă. Balint, 
Musznai („U“ Cluj-Napoca) — Că- 
mătaru, Augustin., Coras. Gabor, 
Orac. Lăcătuș. Pe listă este înscris și 
Bălăci, aflat în tratament medical.

Antrenorii lotului reprezentativ : 
Mircea Lucescu și Mircea Rădulescu.

Începînd de astăzi. 23 dintre jucă
torii menționați mai înainte efectuea
ză un prim stagiu de pregătire la 
Cîmpulung-Moldovenesc.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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© DIAGNOSTIC ULTRARAPID.
Colaboratorii dispensarului cardiologie și ai 
secției de cibernetică a Institutului de me
canică din Ijevsk (U.R.S.S.) au conceput un 
aparat pentru măsurarea instantanee a ten
siunii arteriale în cazurile de hipertonie 
incipientă. Pentru măsurarea valorilor ten
siunii, pacientul introduce un deget în a- 
parat, iar o celulă fotoelectrică înregistrea
ză dilatările vaselor sanguine, în vreme ce 
un dispozitiv măsoară pulsul. Datele ob
ținute permit specialiștilor să stabilească 
cit sînt de elastice vasele, care este starea 
mușchiului cardiac și să obțină alte infor
mații necesare stabilirii precise și rapide a 
diagnosticului.

dustriale au fost descoperite noi și impor
tante rezerve aurifere în regiunile cu ape 
termale din nordul țării. După cum s-a pre
cizat, particulele de aur au fost identificate 
în apa sărată din izvoarele geotermale din 
această zonă, existînd indicii că, prin pro
cedee chimice, se vor putea extrage 2—3 
uncii de aur la o tonă de apă. Specialiștii 
neozeelandezi au emis, de asemenea, ipo
teza potrivit căreia cîmpurile aurifere din 
zona Coromandel, exploatate de mai mulți 
ani, s-au format din depunerile aduse la 
suprafață de apele termale de-a lungul mi
leniilor.

norilor și urmărirea științifică a evoluției 
climaterice în zonele respective. S-a con
statat, astfel, că în regiunile unde au avut 
loc aceste experiențe, cantitatea de precipi
tații a crescut cu 10 pină la 20 la sută. în 
prezent, oamenii de știință indieni, paralel 
cu continuarea acestor programe de cerce
tare, se preocupă de găsirea celor mai efi
ciente modalități de aplicare în practică a 
unei asemenea metode.

• AUR DIN IZVOARE GEO
TERMALE. Potrivit relatărilor presei din 
Noua Zeelandă, în urma prospecțiunilor e- 
fectuate de specialiștii în geochimie de la 
Departamentul de cercetări științifice și in-

• PLOI ARTIFICIALE. Specialiștii 
indieni de la Institutul de meteorologie 
tropicală au realizat o serie de experiențe 
privind provocarea ploilor artificiale — re
latează presa din Delhi. Experiențele — 
desfășurate în vestul tării — au constat în 
răspindirea, cu ajutorul avioanelor, a unui 
amestec de sare și sulfat de calciu deasupra

• „SPERIETOARE ELECTRO
NICĂ" PENTRU PROTEJAREA 
RECOLTEI. Specialiștii de la o firmă bri
tanică au realizat un dispozitiv menit să 
ducă la evitarea unor pierderi însemnate 
de recoltă pricinuite de păsările dăunătoare. 
Este vorba, în fapt, de o „sperietoare elec
tronică", ce poate funcționa indiferent de 
condițiile climatice — ploaie, căldură exce
sivă etc. Dispozitivul constă dintr-o țeavă 
de oțel galvanizat prin care un aparat elec
tronic emitș puternice semnale sonore la

intervale de timp prestabilite — între 30 
secunde și o jumătate de oră — care sperie 
păsările ce se îndreaptă spre lanuri. La fer
mele unde s-a aplicat acest sistem, pierde
rile de recoltă au fost. diminuate conside
rabil, uneori pînă la 30 la Șută. Instalația 
este alimentată cu o simplă baterie de 12 
volți sau o baterie de tractor. Deosebirea 
față de alte dispozitive similare constă în 
aceea că nou] aparat este dotat cu o celulă 
fotoelectrică ce declanșează semnalele nu
mai în timpul zilei, cînd păsările dăunătoare 
pornesc în căutarea hranei și sînt mai ac
tive decit pe timp de noapte.'

• DESCOPERIREA UNOR NOI 
STELE. într-un articol publicat de revista 
americană de specialitate „Science" sînt 
prezentate rezultatele experiențelor desfă
șurate de laboratorul „Spacelab" realizat de 
specialiștii vest-europeni 
bordul navetei spațiale
menționează, între altele, că au fost obți-

nute informațiile necesare cartografierii 
unor întinse regiuni terestre, cu o apro
ximație de numai 20 m. Totodată, telescopul 
amplasat în naveta spațială a oferit date 
importante privind emisiile de raze ultra
violete ale unor aștri, nedetectabile cu a- 
parate de observare clasice și situate la sol, 
în acest fel au fost descoperite mai multe 
stele situate în apropierea marii aglomerări 
cosmice cunoscute sub' numele de Norul lui 
Magellan.

de „Proconsul africanus". apreciind, totoda
tă. că cercetarea lor va conduce la concluzii 
importante privind evoluția strămoșilor 
omului.

și amplasat la 
„Columbia". Se

• PE URMELE STRĂMOȘILOR 
OMULUI. în cursul unor săpături efec
tuate pe insula Rusinga. din lacul Victoria 
(Africa), membrii unei expediții științifice 
au descoperit numeroase fosile ale unor 
primate, cu o vechime de circa 18 milioane 
de ani. într-o declarație făcută în capitala 
Kenyei, paleontologul american Richard 
Leakey a afirmat că. după toate probabili
tățile, scheletele scoase la iveală aparțin 
speciei cunoscute de specialiști sub numele

• „FACOM ALPHA". „Fujitsu 
Ltd", unul dintre marii producători niponi 
de computere, a anunțat că a pus la punct 
cel mai rapid procesor din lume, care va 
permite calculatoarelor electronice să-și 
sporească inteligența mecanică, respectiv 
capacitatea „de a gindi și a învăța". Noul 
procesor, denumit „Facom Alpha", va per
mite dotarea computerelor cu sisteme de in
teligență mecanică mai puternice și de o 
mai mare fiabilitate pentru asemenea sco
puri cum sînt diagnosticarea medicală, de
tectarea și evaluarea unor defecțiuni me
canice, analize chimice și echiparea roboți
lor cu memorie capabilă „să recunoască" si 
„să judece" impactul unor factori externi. 
Compania a anunțat că va începe livrarea 
noilor procesoare în luna martie 1985.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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UN IMPERATIV AL TUTUROR

SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, ROMANIA
CASABLANCA

POPOARELOR

ÎNREGISTREAZĂ MĂREȚE REALIZĂRI, DESFĂȘOARĂ R RRGATĂ ACTIVITATE 
INTERNAȚIONALĂ, ÎN CONSENS CU ASPIRAȚIILE ÎNTREGII UMANITĂȚI

Relatâri și comentarii ale presei din diferite tari ale lumii

Presa scrisa, posturile de radio și televiziune 
ae peste hotare prezintă succesele obținute de 
poporul român in cele mai diferite domenii de 
activitate in anul celei de-a 4O-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, al Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român.

Mijloacele de informare în masă continuă, de 
asemenea, să reflecte contactele politice, luări

le de poziție ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, expresie a colaborării României cu 
țările socialiste, cu cele in curs de dezvoltare, 
cu celelalte state în interesul și spre binele pro
gresului general și al conlucrării intre națiuni.

Rolul determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii 
consecvente a României socialiste, consacrată

păcii și dezarmării, transformării Europei într-un 
continent lipsit de arme nucleare, in care să 
primeze raporturile de largă colaborare pașni
că, eforturile sale stăruitoare pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase între state exclu
siv pe calea tratativelor, prin mijloace pașnice 
își găsesc un amplu ecou în presa internațio
nală.

Contribuții de mare însemnătate la întărirea 
colaborării dintre țările socialiste

In curs de dezvoltare, pentru redu
cerea datoriei externe si renunța
rea la politica dobînzilor înalte. S-a 
subliniat, de asemenea, preocuparea 
exprimată-în legătură cu agravarea 
climatului politic mondial, faptul 
că se impune conlucrarea tot mai 
strinsă a popoarelor pentru opri

rea deteriorării situației internațio
nale, pentru destindere si pace, pe 
baza respectării independentei si 
a suveranității statelor, a egalității 
intre țările mari, mici și mijlocii, 
care trebuie să participe în aceeași 
măsură la soluționarea problemelor 
lumii de azi.

Presa din R. P. D. Coreeană a 
continuat să reflecte vizita oficia
lă de prietenie întreprinsă în tara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, de tovarășul 
Kim Ir Sen.

Agenția A.C.T.C., referindu-se la 
vizitele oficiale de prietenie ale 
delegației de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de tova
rășul Kim Ir Sen, în țări socialis
te europene, intre care și Româ
nia, a subliniat înalta apreciere 
față de rezultatele acestora și ale 
convorbirilor avute. Agenția a evi
dențiat că aceste, vizite contribuie 
Ia dezvoltarea prieteniei și solida
rității cu țările socialiste frățești, 
la întărirea forțelor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Subliniind dintru început identi
tatea de vederi dintre cei doi con
ducători de partid și de stat asu
pra problemelor examinate în ca
drul convorbirilor și faptul că dis
cuțiile avute au contribuit la în
tărirea prieteniei frățești și a în
crederii reciproce, a solidarității 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, publicația „LES NOU- 
VELLES DE PYONGYANG” a re
liefat aprecierea că există largi 
posibilități de promovare in conti
nuare a unei rodnice colaborări 
bilaterale pe plan economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte 
sectoare de activitate.

Evidențiind faptul că președinte
lui Kim Ir Sen i-a fost rezervată o 
caldă primire, publicația a relatat, 
de asemenea, despre mitingul prie
teniei romăno-coreene.

Revista a pus în evidentă însem
nătatea convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen pentru întărirea solidarității 
dintre cele două țări, pentru extin
derea cooperării romăno-coreene. 
contribuția importantă adusă cau
zei luptei popoarelor împotriva im
perialismului, pentru pace si socia
lism.

Dind expresie bucuriei deosebite 
a poporului coreean față de „roa
dele minunate ale acestei vizite", 
publicația a afirmat că „relațiile 
tradiționale de prietenie și coope
rare ce unesc cele două țări se ba
zează pe prietenia dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen", 

în continuare, a fost reliefat spri- 
i jinul acordat de partidul, și poporul 
| nostru cauzei 'poporului coreean, 

luptei sale pentru construirea socia
lismului, pentru reuniflcarea inde
pendentă și pașnică a tarii. A fost 
exprimată, în coloanele revistei, în
treaga recunoștință a poporului co
reean fată de Partidul Comunist 
Român, față de poporul român.

Săptăminalul din R.P.D, Coreeană 
s-a referit.la munca rodnică a po

porului român, la rezultatele re
marcabile obținute in cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Ziarele sovietice „PRAVDA", 
„KRASNAIA ZVEZDA" și „SO- 
ȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA" 
au publicat articole in care sint 
evidențiate relațiile de strînsă co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și P.C.U.S., rolul lor in dez
voltarea ascendentă a raporturilor 
dintre România și Uniunea Sovie
tică, însemnătatea convorbirilor de 
la Moscova dintre 'tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Konstantin 
Cernenko. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Ziarele sovietice au subliniat dez
voltarea continuă a colaborării 
româno-sovietice pe plan economic, 
cultural, conlucrarea dintre cele 
două țări în cadrul C.A.E.R.

Prezentind politica externă româ
nească de întărire a prieteniei și 
colaborării cu țările socialiste, zia
rul „SOVIETSKAIA ROSSIA" s-a 
referit ia rezultatele rodnice ale vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Uniunea Sovietică, la 
convorbirile cu tovarășul Konstan
tin Cernenko. A fost evidențiată 
importanța noului dialog la cel mai 
înalt nivel, contribuția sa la întări
rea prieteniei și colaborării româ
no-sovietice în toate domeniile. Zia
rul a relevat semnificația pe care 
o acordă țara noastră cooperării în 
cadrul C.A.E.R., perfecționării acti
vității acestei organizații.

Aspecte ale conlucrării reciproc 
avantajoase dintre România și 
Iugoslavia au fost prezentate pe 
larg de ziarele iugoslave „BORBA", 
„POLITIKA" și „DNEVNIK". Acest 
lucru este prilejuitele publicarea 
concluziilor Comitetului pentru po
litică externă al Consiliului Federal 
al Adunării R.S.F. Iugoslavia, care 
a apreciat că relațiile prietenești și 
de bună vecinătate cu Republica 
Socialistă România se dezvoltă cu 
succes de multă vreme, în interesul 
popoarelor ambelor țări, o contri
buție constructivă permanentă în 
această privință avînd-o repeta
tele întilniri la cel mai înalt nivel.

Ziarele iugoslave au relatat, tot
odată, că în cadrul comitetului au 
fost examinate aspecte vizînd in
tensificarea colaborării economice, 
lărgirea schimburilor comerciale, a 
conlucrării tehniccț-științifice, cul
turale și în alte ramuri de larg 
interes pentru ambele țări.

Pe linia dezvoltării socialiste, multilaterale

Rol activ în promovarea conlucrării tuturor 
popoarelor pentru salvgardarea păcii 
și soluționarea problemelor majore 

ale contemporaneității

Referindu-se la convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, cu tovarășul Georges 
Mârchais.’ secretar general al 
Partidului Comunist Francez, agen
ția A.D.N. a evidențiat că cei doi 
conducători de partid au procedat 
la un schimb de vederi în legătură 
cu extinderea și întărirea. în con
tinuare. a conlucrării dintre cele 
două partide, precum si in legătură 
cu aspecte majore ale vieții poli* 
tice internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Relătind despre primirea la tova
rășul Nicolae Ceaușescu a primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Guineea, colonel Diarra Traore, și 
despre convorbirile avute cu acest 
prilej, agenția CHINA. NOUĂ a re
levat discutarea in acest cadru a 
problemelor privind întărirea” si 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor pe plan politic, economic.

tehnico-științific. cultural si în alte 
domenii ’ de activitate. în interesul 
ambelor țări și popoare. Au fost 
reliefate, de asemenea, pozițiile 
identice sau apropiate ale Româ
niei și Guineei în marile probleme 
care confruntă omenirea.

Agenția a evidențiat reafirmarea, 
în comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei, a sprijinului fată 
de cauza dreaptă a poporului na- 
mibian, cele două țări pronuntin- 
du-se pentru accesul neîntirziat la 
independență al Namibiei, in con
formitate cu rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Referitor la schimbul de păreri 
asupra unor probleme internațio
nale de interes- comun, agenția 
China Nouă a evidențiat necesita
tea sporirii eforturilor în direcția 
lichidării Subdezvoltării si a edifi
cării noii ordini economice inter
naționale. a luării de măsuri pen
tru 1 limitarea consecințelor crizei 
economice mondiale asupra țărilor

Propunîndu-și să relateze despre 
prefacerile pe care le cunosc lo
calitățile României socialiste, ziarul 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" 
prezintă cititorilor orașul Rîmnicu 
Vîlcea, dezvoltarea în ultimii ani 
a acestui centru urban, locuit acum 
in mare parte de tineri, ca urmare 
a dezvoltării considerabile a indus
triei. Vechi de circa 600 de ani, 
orașul este acum tinăr prin tine
rețea industriei sale, a subliniat au
torul reportajului, luind ca exem
plu combinatul chimic. Capacitatea 
de producție a acestui combinat a 
crescut, anual, cu o cantitate sem
nificativă de produse, din care o 
parte se exportă în U.R.S.S. și în 
celelalte țări membre ale C.A.E.R.
— a arătat autorul.

în aceeași ordine de idei, un am
plu reportaj despre dezvoltarea 
orașului Zimnicea a publicat ziarul 
„TZVESTIA". Au fost prezentate 
date privind parametrii tehnici și 
de producție ai noului laminor de 
țevi, aportul întreprinderii la dez
voltarea orașului dunărean.

La rindul său. agenția T.A.S.S. 
a relatat despre deschiderea noului 
șantier al tineretului pentru con
struirea sistemului de irigații de 
la Făurei. obiectiv care va permite 
creșterea considerabilă a producției 
agricole în această zonă a Bărăga
nului. A fost evidențiată contri
buția semnificativă a tinerei gene
rații a României socialiste la re
alizarea a numeroase obiective eco
nomice de o deosebită importanță. 
Expresia acestei participări, men
ționează agenția, o constituie cele 
opt șantiere naționale , ale tinere
tului, alte 40 de șantiere ale tine
retului de interes județean și 200 de 
interes local, unde lucrează zeci de 
mii de tineri si tinere.

în emisia internațională, agenția 
sovietică de presă informează des
pre „Săptămina teatrului politic" 
de la Constanta, manifestare orga
nizată în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de elibera
re socială si națională, antifascistă 
Si antiimperialistă si a celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului. 
Teatre de frunte din România, a 
arătat agenția, prezintă în cadrul 
acestei manifestări, alături de tea
trele de amatori. Spectacole cu pie
se inspirate din evenimentele de 
la 23 August, din activitatea la
borioasă a poporului român pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Prezentind preocupările existen
te in țara noastră in vederea fo
losirii cît mai eficiente a potenția
lului economic, cotidianul „TRI
BUNA LUDU" din R. P. Polonă, 
a pus in evidentă, acțiunile pe care 
le întreprinde România in vederea 
folosirii materialelor recuperabile, 
a reducerii consultului de combus
tibili. pentru ridicarea eficientei in 
întreaga activitate economică.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat că anul 1984 reprezintă 
un an de cotitură în perfectiona
rea activității economice. în reali
zarea unei noi calități a muncii si 
a vieții, evidențiază cotidianul po
lonez „SZTANDAR MLODYCH", 
care a consacrat un amplu articol 
succeselor obținute'de economia ro
mânească în acest cincinal. Coti
dianul polonez a evidențiat, de ase
menea. atenția acordată realizării 
unei producții ritmice. îndeplinirii 
integrale a planului de producție. 
Autorul a relevat perspectivele 
existente în industria chimică și 
petrochimică românească, creșterea 
producției în unele ramuri cum 
sint industriile producătoare de 
oțel, ciment, de utilaje pentru 
foraj, în contextul prezentării unor 
date de ansamblu cu privire la 
dezvoltarea dinamică a industriei 
românești. .

în continuare articolul s-a refe
rit la modernizarea agriculturii ro
mânești. intre altele, la ameliora
rea terenurilor si construcția sis
temelor de irigații.

Revista cehoslovacă „LETECTVI
— KOSMONAUTIKA" s-a referit 
în coloanele sale la dezvoltarea

industriei românești constructoare 
de avioane, scriind. între altele : 
„Avioanele de construcție româ
nească sint cunoscute in întreaga 
lume. Dar mai important ca orice 
este faptul că forma și capacitatea 
lor de zbor le dobindesc in țară".

Publicația relevă că. toti cei care 
au fost martorii începuturilor și ai 
renașterii producției de avioane ro
mânești amintesc că meritul pentru 
deschiderea noii etape calitativ su
perioare în producția de avioane ii 
revine președintelui României, 
Nicolae Ceausescu.

Cum au răspuns constructorii ro
mâni la aceste îndemnuri și la în
crederea acordată de conducerea 
României este cel mai Concludent 
demonstrat nu prin vorbe, ci prin 
aparatele românești construite. De 
la 23 August 1944 au trecut 40 de 
ani. Un șir lung de zile obișnuite 
și de sărbătoare, dintre care o zi 
deosebit de însemnată — 23 Au
gust — sărbătoarea națională a 
poporului român. în fiecare an 
s-au evocat cu cinste si realizările 
Uzinei constructoare de avioane 
din Brașov. Avioanele produse aici 
sint exportate în 17 state. Produc
ția acestei uzine dovedește o bună 
organizare a muncii, o tehnologie 
diversificată si faptul că are lu
crători de înaltă calificare în multe 
profesii.

„Acel august 1944 în România", 
sub acest titlu cotidianul . ita
lian „IL POPOLO" s-a referit la 
manifestarea care a avut loc re
cent, la Roma, pentru a marca 
aniversarea Zilei naționale a 
României și în cadrul căreia o se
rie de personalități italiene au vor
bit despre semnificația actului de 
la 23 August 1944. despre politica 
internă de dezvoltare în' toate do
meniile economiei și pe plan social, 
precum și despre politica externă 
de pace a țării noastre.

„Evenimentul de la 23 August 
1944 — scrie in continuare ziarul 
Italian — a avut un vast ecou in
ternațional" și a fost definit ca „o 
cotitură fundamentală în istoria 
războiului". „în zilele ce au urmat 
lui August 1944, armata româ
nă. de circa o jumătate de mi
lion de luptători, a dat lovi
turi puternice mașinii de război 
nazistă, contribuind, apoi, la eli
berarea Ungariei. Cehoslovaciei și 
a unei părți din Austria", a arătat 
cotidianul italian. în articol a fost
înfățișată semnificația celei de-a
40-a aniversări' a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din Româ
nia.

Postul de radio olandez „HIL- 
VERSUM—2“ a consacrat Româ
niei o emisiune specială în cadrul 
căreia au fost evidențiate elemente 
ale dezvoltăriii economice, culturale 
și științifice a țării, precum și la
tinitatea limbii române. S-au făcut 
ample referiri la raporturile multi
laterale româno-olandeze.

„A fost terminat primul mare 
doc plutitor românesc" iși intitulea
ză revista „SEEWIRTSCHAFT" din 
R.D.G. comentariul în care se refe
ră la această realizare a Șantieru
lui naval din Constanța. Publicîhd 
o serie de date semnificative pri
vind această nouă construcție, re
vista a precizat că aici vor fi se
parate vapoare cu o capacitate de 
pină la 25 000 tone.

Revista' „HORIZONT" din R.D.G. 
a informat în paginile sale despre 
centrul de medicină din Tirgu Mu
reș, evidențiind aprecierea de care 
se bucură acesta și peste hotare, 
în anul 1983 — a arătat publicația 
— a intrat în funcțiune noul spital 
clinic județean, care are 1 200 de 
paturi, 22 de blocuri operatorii și 
2 800 de încăperi și esțe unul din
tre cele mai importante din . țară. 
Numeroși medici specialiști asigură 
cu ajutorul tehnicii moderne faima 
medicinei românești, conchide re
vista, care își însoțește materialul 
cu o fotografie înfățișînd acest 
centru modern al medicinei româ
nești.

(Agerpres)
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APEL. Președintele Comanda
mentului Național a.l Oamenilor 
Muncii (C.N.T.j din Chile, Rodolfo 
Seguel, a anunțat, la Santiago de 
Chile, hotărârea C.N.T. de a fi re
luate „zilele de protest național" 
împotriva politicii Regimului mili
tar aflat la putere, pentru revenirea 
țării la un climat politic democra
ție — transmite agenția Prensa 
Latina. „Trebuie să organizăm, 
împreună cu celelalte formațiuni 
politice și sindicale din țară, o gre
vă generală de protest. Vom menți
ne, in acest sens, legătura cu toate

organizațiile politice și sindicale 
chiliene" — a spus Rodolfo Seguel.

REMANIERE. Primul ministru 
al Malayeziei, Mahathir Mohamad, 
a procedat la o remaniere guverna
mentală, anunță agențiile Reuter 
și U.P.I. Printre principalele schim
bări intervenite în componența ca
binetului malayezian se află numi
rea lui Tengku Ahmad Rithauddeen 
in funcția de ministru de externe 
și a lui Daim Zainuddin ca minis
tru de finanțe.

VENITUL NAȚIONAL AL R. D. 
GERMANE a sporit cu 5,1 la sută 
in primele șase luni ale acestui an, 
informează agenția A.D.N. Produc
ția netă industrială a crescut cu 
8.0 la sută, iar productivitatea mun
cii in industrie cu 7,2 Ia sută. Pro
ducția de cărbune și energie este 
mai mare cu 8,8 la sută, ritmuri 
însemnate de creștere cunoscînd și 
alte ramuri.

PLAN. Mărea Adunare Națională 
.a Turciei a adoptat planul econo
mic pe perioada 1985—1989, care 
conține prevederi urmărind com
baterea inflației, sporirea exportu
rilor. dezvoltarea generală a tării, 
transmite agenția Reuter. Conform 
planului, elaborat de cabinetul pri
mului ministru Turgut Ozal. pro
dusul național brut ar urma să 
crească, in 1985, cu 5,3 la sută, 
pentru ca sporul să ajungă Ia 7,1 
la sută in 1989. Se prevede, de

asemenea, reducerea ratei inflației
— in prezent de 50 la sută — la i 
10 la sută.

SEMINAR. La Amman au fost 
inaugurate lucrările unui Seminar 
regional consacrat combaterii con
taminării mediului ambiant — 
transmite agenția Opecna. Partici
panta examinează, intre altele, mă
surile preconizate pentru comba
terea poluării apelor si.in genere a 
mediului înconjurător,

ACCIDENT. După cum transmi
te agenția Taniug. un tren de 
marfă s-a ciocnit cu unul de pa
sageri in localitatea Divața. din 
nord-estul Iugoslaviei., Accidentul 
s-a soldat cu pierderi de vieți o- 
menești. Traficul feroviar a fost 
temporar întrerupt pe linia ferată 
respectivă.

înlăturarea pericolului 
războiului nuclear

DELHI 14 (Agerpres) — India se 
pronunță cu fermitate pentru de
zarmare nucleară, considerind că un 
prim pas in această direcție l-ar re
prezenta înghețarea actualului ni
vel al armamentelor atomice și o- 
prirea producerii și amplasării de 
noi arme nucleare, pentru a se trece, 
apoi, la măsuri efective . in direcția 
eliminării arsenalelor atomice — a 
declarat primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, intr-un interviu a- 
cordat ziarului francez „Le Figaro".

Exprimînd Îngrijorarea profundă 
a țării sale față de escaladarea 
cursei înarmărilor nucleare, Indira 
Gandhi a arătat că printre princi
palele consecințe nocive ale aceste
ia se numără sporirea încordării in 
relațiile dintre state și agravarea si
tuației internaționale. în ansam
blul ei.

★
ANKARA 14 (Agerpres). — Trebuie 

făcut totul pentru înlăturarea pe
ricolului războiului nuclear, pentru a 
se trece de la starea de încordare și 
confruntare la negocieri asupra tutu
ror aspectelor relațiilor internaționa
le și interstatale, pe baza egalității 
și securității egale — au evidențiat 
F, Halefoglu, ministrul de externe 
al Turciei, și Petăr Mladenov, mi
nistrul afacerilor externe al Bulga
riei, în cadrul convorbirilor ..desfășu
rate la Ankara. în context, relevă 
agenția B.T.A., părțile au evidențiat 
rolul și răspunderea tuturor statelor, 
mari și mici, in soluționarea princi
palelor probleme ale lumii contem
porane, in asigurarea si consolidarea 
păcii si securității.

Cei doi miniștri de externe au exa
minat, totodată, situația din Balcani, 
relevind necesitatea unor noi acțiuni 
in direcția întăririi înțelegerii reci
proce. a relațiilor de bună vecinăta
te și. colaborare, în interesul 'tuturor 
popoarelor din regiune, al păcii in 
Europa și în întreaga lume.

VARȘOVIA

Prevederi ale planului 
economiei naționale 

pe anul 1985
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
care a discutat prevederile planului- 
economiei naționale pe anul 1985. ce 
urmează a fi supuse dezbaterii pu
blice. -Potrivit datelor planificate, se 
prevede o creștere a livrărilor de 
mărfuri pe piață cu 4 la sută mai 
mare decît in acest an și efectuarea 
unor lucrări de constructii-montaj 
în valoare de aproximativ 100 de mi
liarde de zloți. Sporirea volumului 
producției se va realiza prin crește
rea productivității muncii.

Pe de altă parte, agenția P.A.P. 
relatează că in perioada exercițiului 
bugetar 1983, in Polonia venitul na
țional a sporit cu 5,8 la sută, volu
mul producției realizate în sectorul 
industriei de stat cu 6,7 la sută, iar 
volumul global al producției agricole 
a marcat — în perioada respectivă — 
o creștere de 3,6 la sută.

Aceste rezultate au fost obținute 
în condițiile înfăptuirii reformei e- 
conomice. perfecționării mecanisme
lor ei, ale aplicării unor programe 
speciale de măsuri de economisire 
a materiilor prime si energiei.

Congresul Uniunii Socialiste a Forțelor
Populare din Maroc

RABAT 14 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Uniu
nii Socialiste a Forțelor Populare 
din Maroc (U.S.F.P.), la care iau 
parte 1 500 de delegați.

Abderrahim Bouabid, prim-secre- 
tar al U.S.F.P., a prezentat raportul 
Biroului Politic. care înfățișează 
activitatea desfășurată de la ultimul

congres și trasează liniile de orien
tare politică, economică și socială 
pentru perioada următoare.

Participă, ca invitați, delegați a 21 
partide și organizații politice de 
peste hotare.

Partidul Comunist Român el te 
reprezentat de tovarășul Iosif Bane, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

CUV1NTUL DE SALUT 
AL REPREZENTANTULUI P. C. R.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat de către reprezentantul 
P.C.R. un salut cordial de prietenie 
și solidaritate militantă delegaților 
la congres, tuturor membrilor Uniu
nii Socialiste a Forțelor Populare din 
Maroc.

Comuniștii români, oamenii mun
cii din tara noastră — a arătat vor
bitorul — urmăresc cu viu interes 
și se bucură sincer de succesele pe 
care partidul dumneavoastră le ob
ține în lupta pentru consolidarea 
independenței și libertății naționa
le, pentru înfăptuirea unor 'ample 
prefaceri democratice și progresiste 
în Maroc. \

Relațiile dintre partidele noastre 
cunosc o continuă dezvoltare în Spi
ritul stimei și respectului reciproc. 
La baza acestor relații stau întîlni- 
rile și înțelegerile convenite intre 
conducerile Partidului Comunist 
Român și Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, care au 
constituit momente însemnate in e- 
voluția prieteniei și solidarității din
tre partidele noastre, în interesul 
celor două popoare, al unității tu
turor forțelor, progresiste și revolu
ționare din fume.

După ce a evidențiat activitatea 
susținută pe care poporul român o 
desfășoară, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a intîm- 
pina cu realizări tot mai însemnate 
in construcția noii orînduiri cele 
două mari evenimente de anul aces
ta — împlinirea a 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă șț Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. — vorbitorul s-a referit la 
evoluția situației internaționale 
deosebit de încordate, subliniind că 
problema fundamentală a epocii 
nqastre o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor, salvarea 
omenirii de la o catastrofă nuclea
ră. Noi considerăm că trebuie să se 
facă totul pentru oprirea amplasă
rii rachetelor americane în Europa 
și. implicit, a contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică, pentru re
luarea tratativelor de la Geneva în 
vederea realizării unui acord cores
punzător care să ducă la retragerea 
tuturor rachetelor cu rază medie de 
acțiunp, a oricăror rachete și arme 
iiucleăre dih Europa și din lume.

Acordăm o atenție deosebită și 
milităm activ pentru buna desfășu
rare a Conferinței de la Stockholm 
in vederea intensificării conlucrării 
țărilor europene pentru întărirea în
crederii și securității pe continent, 
pentru înfăptuirea unor măsuri de 
dezarmare și, in special, de dezar
mare nucleară.

România se pronunță și militează 
cu fermitate pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine și susține crea
rea unor astfel de zone in nordul și 
centrul Europei și în alte regiuni ale 
lumii.

Sîntem îngrijorați de agravarea 
unor conflicte in diferite zone ale

lumii și ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
pe calea tratativelor. Sprijinim con
vocarea unei conferințe internațio
nale sub. egida O.N.U. în vederea 
soluționării politice a problemelor 
din Orientul Mijlociu cu participa
rea tuturor părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

Considerăm, de asemenea, că tre
buie să se pună capăt neintirziaț 
războiului dintre Iran și Irak, să în
ceteze definitiv acțiunile militare din 
Golf și să se treacă la negocieri în 
vederea soluționării pașnice a pro
blemelor dintre cele două state.

în continuare, vorbitorul a amin
tit că, ținînd seama de starea eco
nomică gravțji existentă în lume, de 
adîncirea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace, de creșterea 
datoriilor țărilor în curs de dezvol
tare, România a prezentat la O.N.U. 
și in alte foruri internaționale pro
puneri menite să ducă la depășirea 
acestei situații, să ușureze sau chiar 
să elibereze total aceste țări de po
vara datoriilor. Noi sintem de păre
re că țările in curs de dezvoltare 
trebuie să-și întărească solidaritatea 
și colaborarea, să acționeze mai uni
te pentru a-și stabili o strategie co
mună in negocierile cu țările dez
voltate, in vederea rezolvării proble
melor grave ale subdezvoltării, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La soluționarea problemelor ma
jore și complexe ale epocii noastre 
trebuie să participe, în condiții de 
egalitate, toate statele, fără deose
bire de mărime sau de orinduire so
cială și, îndeosebi, țările mici și mij
locii, țările in curs de dezvoltare și 
nealiniate, care sint nemijlocit inte
resate intr-o politică independentă 
de colaborare și pace. Acționînd în 
deplină unitate, popoarele, toate for
țele care se opun politicii de forță 
și dictat, războiului și exploatării 
pot opri cursul evenimentelăr spre 
o catastrofă nucleară, pot să impu
nă dezarmarea și pacea.

Partidul Comunist Român va mi
lita neobosit și în viitor pentru în
tărirea relațiilor de colaborare și so
lidaritate cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu alte 
partide și forțe democratice, progre
siste și antiimperialiste de pretutin
deni. La baza acestor relații, partidul 
și statul nostru situează principiile 
deplinei egalități, ale independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, respectării dreptu
lui fiecărui popor de a-și alege ca
lea dezvoltării sale, fără nici un a- 
mestec din afară.

în încheiere, urînd succes deplin 
lucrărilor congresului, vorbitorul a 
exprimat convingerea că hotărîrile 
care vor fi adoptate vor contribui la 
intensificarea luptei pentru prefa
ceri revoluționare și democratice, 
pentru o viață liberă, demnă și 
prosperă a poporului marocan prie
ten, pentru cauza păcii și securității 
in lume.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• In cadrul întrevederii de la 

Bratislava dintre Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace. și Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a avut loc un 
schimb de păreri privind colabo
rarea bilaterală în domeniile po
litic, economic, cultural și în alte 
sfere de activitate și ou fost abor
date unele probleme internaționa
le actuale - relatează agenția 
C.T.K. • La Amman, regele Hussein 
al Iordaniei l-a primit pe Aii Ab
del Salam Treki, secretarul Comite
tului popular al Biroului de legă

turi ^externe al Jpmohiriei Libiene, 
care a înmînat suveranului hașemit 
un mesaj din pațtea lui Moammgr 
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste. • în cursul întrevederii 
care a avut loc la Phenian între 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al P.M. din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Janusz Obo- 
dowski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, au fost 
examinate relațiile dintre cele două 
țări, posibilitățile de adîncire a 
colaborării bilaterale, precum și as
pecte ale actualității politice inter
naționale. (Agerpres)

Alegeri 
în Noua Zeelandă

WELLINGTON 14 (Agerpres). — 
în Noua Zeelandă au avut loc. sim- 
bătă. alegeri generale. Aproximativ 
2.2 milioane de cetățeni cu drept de 
vot au fost chemați la urne pentru 
a-i desemna pe cei 95 de membri ai 
Camerei Reprezentanților — parla
mentul unicameral al țării.

La cîteva ore după închiderea cen
trelor de vot, primul ministru, Ro
bert Muldoon, liderul Partidului Na
țional, a recunoscut victoria laburiș
tilor in alegeri, relevă agenția Reu
ter.

Pentru instaurarea unei păci juste 
în Orientul Mijlociu

Convorbiri ale secretarului general al O.N.U. la Paris
PARIS 14 (Agerpres). — în cursul 

convorbirilor avute cu ministrul 
francez al relațiilor externe, Claude 
Cheysson, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 

s evidențiat „profunda îngrijorare" a 
țărilor din Orientul Mijlociu in le
gătură cu absenta unor măsuri con
crete in vederea reglementării poli
tice a situației din regiune, trans
mite agenția France Presse. Perez 
de Cuellâr a subliniat că „trebuie să 
se acționeze cît mai urgent" pentru

soluționarea pașnică a problemelor 
din regiune.

în context, atit secretarul general 
al O.N.U., cit și ministrul de externe 
francez s-au pronunțat in favoarea 
convocării, sub egida O.N.U.. a unei 
conferințe internaționale pentru in
staurarea unei păci juste și durabile 
in Orientul Mijlociu, la lucrările că
reia să participe toate părțile inte
resate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei.

In favoarea rezolvării pe cale pașnică 
a situației din America Centrală

MANAGUA 14 (Agerpres). — „Ni
caragua este dispusă să participe la 
o a doua rundă de negocieri cu 
S.U.A.. pe baza respectării anumi
tor principii. în primul rind al res
pectării suveranității naționale" — a 
declarat, la Managua. Sergio Rami
rez Mercado, membru al Juntei Gu
vernului de Reconstrucție Națională

din Nicaragua — transmite agenția 
Prensa Latina. „Prin intermediul a- 
cestor negocieri — a spus el — cău
tăm posibilitatea reală de a ajunge 
la o intelegere bilaterală și la an
gajamente serioase privind instaura
rea păcii in America Centrală, și în
cetarea agresiunii Împotriva Repu
blicii Nicaragua".

Intensificarea mișcării greviste in Marea Britanie
LONDRA 14 (Agerpres) — Doche

rii britanici din majoritatea portu
rilor țării, intre care Londra, Li
verpool și Glasgow, continuă acțiu
nea revendicativă, după eșuarea 
negocierilor dintre reprezentanții 
sindicatelor și ai patronatului. După

cum transmite agenția Reuter, în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, gre
viștilor li s-au alăturat descărcăto- 
rii de conteinere din portul Felixsto
we, situat pe coasta estică a An
gliei. Numărul docherilor greviști se 
ridică, în prezent, la peste 35 000.

Puternice furtuni 
în Europa centrală
Asupra orașului Miinchen și a 

unor zone din Bavaria superioară 
(R.F.G.) s-a abătut joi noaptea o 
puternică furtună, care a provocat 
moartea a trei persoane, rănirea 
a peste 300 și pagube materiale de 
ordinul a milioane de mărci, trans
mite agenția D.P.A. In decurs de 
o jumătate de oră au căzut canti
tăți imense de precipitații, intre 
care grindină de mărimea unei 
mingi de tenis. Pe aeroportul din 
Miinchen, zece avioane de pasageri 
au fost avariate, iar numeroase 
zboruri au trebuit să fie suspenda
te. Pe intinse suprafețe, recolta de 
cereale, porumb, legume și fructe a 
fost distrusă in proporție de sută 
la sută. Agenția D.P.A. scrie că, 
in zonele afectate de frontul de 
grindină, unde piatra a ajuns pină 
la un diametru de 10 cm, peisajul 
s-a transformat, in numai citeva 
minute, intr-unui de iarnă. La 
Miinchen, mai multe șosele au de
venit impracticabile.

Cel puțin trei persoane și-au 
pierdut viața in Franța in timpul 
unei puternice furtuni. Alte trei 
persoane, aflate la bordul unei am
barcațiuni, au fost date dispărute.

Potrivit agenției C.T.K., uraganul 
care s-a abătut asupra Cehiei de 
sud a produs pagube considerabile, 
în primul rind fondului forestier, 
agriculturii și drumurilor. In raio
nul Pelhrimov, uraganul a distrus 
45 la sută din culturile cerealiere 
și 400 de hectare de in. Energeti- 
cienii au înregistrat peste 200 de 
avarii la liniile de inaltă tensiune, 
din care multe au fost remediate. 
In unele direcții, circulația trenu
rilor a fost stinjenită din cauza 
copacilor prăbușiți peste liniile de 
cale ferată.

(Agerpres)
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