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Căpitan Thomas Sankara, președintele
Consiliului Național ai Revoluției din Republica
Volta Superioară, șef al statului, va efectua
o vizită oficială de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului Nlcolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, căpitan Thomas

Sankara, președintele Consiliului Na
tional al Revoluției din Republica
Volta Superioară, șef al statului, va

efectua o vizită oficială de prietenie
în tara noastră in ultima decadă a
lunii iulie 1934.

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

răspuns mniziasT ia Mumii si mimiT

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV
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Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, simbătă, 21 iulie, în sta
țiunea Neptun, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.
Comitetul Politic Executiv a analizat și
aprobat propunerile privind construirea Ca
nalului navigabil Poarta Albă — Midia —
Năvodari și a Canalului navigabil Dunăre—
București.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere inițiativei tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind construirea celor două căi
navigabile, orientărilor și indicațiilor sale
de o deosebită valoare, referitoare la reali
zarea acestor noi și importante lucrări de
investiții.
A fost exprimată și de această dată de
plina satisfacție și mîndrie patriotică față
de încheierea cu succes a lucrărilor și darea
în exploatare a Canalului Dunăre—Marea
Neagră — grandioasă operă a întregului
popor, cea mai mare lucrare de investiții cu
noscută pînă acum în România, elocventă
mărturie a capacității societății noastre so
cialiste de a înfăptui, cu forțe proprii, obiec
tive de mari proporții și de o însemnătate
economică deosebită, care se înscrie drept
cea mai reprezentativă dintre marile con
strucții ale epocii de puternică înflorire a
patriei — „Epoca Ceaușescu".
S-a apreciat că stadiul înalt de dezvoltare
la care a ajuns industria socialistă a Româ
niei, întreaga economie națională, experien
ța dobîndită pe șantierul acestei mari con
strucții fac pe deplin posibilă realizarea ce
lor două noi căi navigabile, cu implicații
deosebit de pozitive asupra dezvoltării economico-sociale a zonelor pe care le . vor
Străbate, ca și a întregii noastre țări.
Analizind propunerile de construire a Ca
nalului Poarta Albă—Midia—Năvodari, Co
mitetul Politic Executiv a evidențiat opor
tunitatea și necesitatea executării acestei
lucrări, menită să asigure legătura directă
a Canalului Dunăre—Marea Neagră cu por
tul maritim Midia. Noul canal va crea con
diții pentru preluarea, într-o primă etapă, a
unui volum de trafic de circa 5,4 milioane
tone pe an, cu posibilități de sporire pînă la
’2—15 milioane tone, in principal materii
^rime pentru Combinatul de lianți și azbo
ciment de la Medgidia, mărfuri generale
operate în portul Midia, produse ale combi
natelor chimice de la Midia și Năvodari,
cărbune și diferite minereuri din zonă.
Avind o lungime de 30 km, noua cale navi
gabilă va permite circulația, în dublu sens,
a navelor de transport de pe Canalul Dună
re—Marea Neagră.
Examinînd propunerile de realizare a Ca
nalului Dunăre—București, Comitetul Poli
tic Executiv a subliniat însemnătatea creării
unei asemenea căi navigabile, care să lege
capitala țării de Dunăre și să asigure ame
najarea complexă a întregului bazin hidro
grafic al riului Argeș. Propunerile supuse
aprobării au la bază indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu m legătură cu fo
losirea cu maximă eficiență a resurselor de
apă ale Argeșului pentru irigații, navigație,
producerea de energie electrică, alimenta
rea cu apă potabilă și industrială a unor lo

calități și obiective economice, pentru apă
rarea terenurilor din zonă împotriva inun
dațiilor, pentru desecarea și drenarea supra
fețelor cu exces de umiditate. Canalul — cu
peste 80 m lățime — va avea o lungime de
72 km pînă la portul București.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
propunerile privind construirea Canalului
navigabil Poarta Albă—Midia—Năvodari și
a Canalului navigabil Dunăre—București
sînt pe deplin realizabile, ambele construc
ții urmînd să contribuie în mod hotăritor
la îmbunătățirea transportului in aceste
zone, la mai buna folosire a fondului fun
ciar, la dezvoltarea economico-socială a aces
tor regiuni, a întregii țări.
în continuare, în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a examinat stadiul re
coltării cerealelor păioase și a stabilit mă
suri pentru strîngerea cit mai grabnică și
fără pierderi, precum și pentru depozitarea
în bune condiții a întregii recolte. S-a sub
liniat că există toate condițiile pentru a ob
ține o recoltă bună în acest an și s-a cerut
Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, organelor și tuturor unităților
agricole, precum și organizațiilor de partid
și consiliilor populare să acționeze energic
pentru a asigura, peste tot, organizarea și
desfășurarea exemplară a lucrărilor de re
coltare, transport și depozitare. în același
timp, s-a indicat să se ia toate măsurile pen
tru efectuarea la timp a tuturor lucrărilor
la porumb, floarea-soarelui, soia, legume,
cartofi, sfeclă și altele, incit să șe asigure
și la aceste culturi recolte mari, pentru care
există toate condițiile.
De asemenea, în cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv s-a subliniat necesitatea
de a se lua în continuare măsuri ferme pen
tru a asigura îndeplinirea integrală a planu
lui în industrie, atît la indicatorii cantitativi,
cit și calitativi, pentru realizarea producției
și a exportului, precum și pentru înfăptui
rea în cele mai bune condiții a programului
de investiții prevăzut pe acest an și pe în
tregul cincinal.
Comitetul Politic Executiv a examinat în
continuare un Raport cu privire la încheie
rea acțiunii de majorare a retribuțiilor în
perioada 1983—1984. Analizind modul cum
s-a acționat în acest sens, pe baza Progra
mului privind aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii,
perfecționarea mecanismului economicofinanciar, sistemului de retribuire a muncii
și creșterea retribuției în acest cincinal, ela
borat din inițiativa și sub îndrumarea direc
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și care
a fost aprobat de Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 29—30 iunie 1983, Comite
tul Politic Executiv a apreciat că majorarea
eșalonată a retribuțiilor personalului munci
tor începînd din septembrie 1983 pînă în au
gust 1984, a asigurat, împreună cu măsurile
de aplicare mai -fermă a principiului socia
list de retribuire, ca veniturile fiecărui om al
muncii să fie determinate nemijlocit de
munca depusă și rezultatele obținute în rea
lizarea sarcinilor de plan. Avînd în vedere
influența prețurilor, creșterea retribuției
reale pe ansamblul economiei naționale va
fi în 1984 de peste 5 la sută față de 1933.
Comitetul Politic Executiv a cerut Minis

terului Muncii, Ministerului Finanțelor,
altor instituții centrale de resort să prezinte
conducerii de partid și de stat o analiză
completă, pe ramuri și sectoare de activitate,
în legătură cu felul cum au fost aplicate in
practică măsurile privind majorarea retribu
țiilor,. precum și efectele lor asupra activi
tății de producție și a ridicării nivelului ge
neral de trai al oamenilor muncii. S-a subli
niat că, în timp ce în economia mondială
se manifestă tot mai multe fenomene de
criză, de creștere a șomajului, de reducere
a veniturilor și a puterii de cumpărare a
maselor largi populare, in România, datorită
dezvoltării sale economice armonioase și
echilibrate și sporirii pe această bază a avu
ției naționale, a fost posibilă asigurarea
creșterii constante a retribuției oamenilor
muncii, a cîștigurilor provenite din muncă,
ridicarea permanentă a nivelului de trai al
întregului popor, ceea ce demonstrează jus
tețea politicii partidului, forța și vitalitatea
orânduirii noastre, faptul că tot ceea ce se
realizează în societatea noastră socialistă ser
vește omului, bunăstării și fericirii sale.
S-a subliniat că acțiunea de majorare a
retribuțiilor a cuprins pînă acum 7 300 009
de oameni ai muncii, urmînd să se încheie
la 1 august a.c., cînd alți 285 000 vor bene
ficia de sporurile prevăzute în program.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca de
Ia 1 august să fie, totodată, majorate retri
buțiile cadrelor militare din Ministerul
Apărării Naționale și ale lucrătorilor din
Ministerul de Interne.
De asemenea. Comitetul Politic Executiv
a discutat și aprobat propunerile privind
majorarea de la 1 august a.c. a pensiilor. Se
prevede ca prin aplicarea acestor propuneri
de majorare să se asigure, în medie, o creș
tere reală a pensiilor de circa 5 Ia sută.
Comitetul Politic Executiv, apreciind că
aplicarea măsurilor de majorare a retribu
țiilor pentru întregul personal muncitor,
precum și a pensiilor va contribui la mobi
lizarea energiilor creatoare ale tuturor
oamenilor muncii, va stimula inițiativa pen
tru ridicarea nivelului calitativ al activității
economice și sociale în toate sectoarele de
activitate, și-a exprimat convingerea că ce
tățenii patriei noastre — in dubla lor cali
tate de producători și proprietari ai mijloa
celor de producție — vor acționa cu răspun
dere și dăruire pentru înfăptuirea exem
plară a planului pe acest an și pe întregul
cincinal, asigurînd, pe această bază, ridica
rea continuă a nivelului dje trai al întregu
lui popor.
Comitetul Politic Executiv și-a manifestat
încrederea că toți oamenii muncii din pa
tria noastră vor cinsti cu noi și însemnate
realizări în producție cele două mari eveni
mente din viața poporului și a țării — 40 de
ani de la revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-lea Congres al partidului — vor
asigura înfăptuirea neabătută a Programu
lui partidului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat și a rezolvat, de asemenea,
o serie de probleme curente ale activității
de partid și de stat.

Mereu la datorie,
pe șantierele
patriei
Mii și mii de fabrici și uzine noi sau
reconstruite, lucrări de ameliorare pe sute
de mii de hectare de pămînt, mii de kilometri
de cale ferată, 5,5 milioane de locuințe,
construcții monumentale, cum sînt Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Transfăgărășanul,
Porțile de Fier, Metroul, Litoralul, sute și mii
de lăcașuri de cultură și sănătate, de invățămint. Sînt, toate acestea, într-o foarte
sumară enumerare, argumente ale unei vaste
opere constructive desfășurate sub condu
cerea partidului, îndeosebi după cel de-al
IX-lea Congres, care a schimbat fundamental
chipul orașelor șl satelor, înfățișarea pămintulul romanesc. O operă constructivă inițiată
de partid, de secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și înfăptuită de întregul
popor, de oameni pentru oameni, pentru
bunăstarea generațiilor prezente și viitoare,
operă care atestă profundul umanism al
societății noastre, grija pentru om, pentru
fericirea Iul.
In acest uriaș efort creator, un rol dintre
cele mai importante l-a avut și-l are deta
șamentul de constructori — sărbătoriți astăzi,
de „Ziua constructorului" - care numără peste
800 0()0 de oameni, unul dintre cele mai
numeroase și puternice detașamente ale
clasei noastre muncitoare, care s-a format și
a crescut în anii socialismului, pe măsura
amplificării operei de construcție. In acest
an, anul 40 al libertății noastre și al Con
gresului ol XIII-lea al partidului, eforturile
constructorilor se îndreaptă spre îndeplinirea
cu cinste a marilor sarcini ce le revin de a
înfăptui neabătut programul de construcții
industriale și agrozootehnice, edilitare și
social-culturale, punînd pe prim plan răspun
derile stabilite de conducerea partidului, de
secretarul său general, de a asigura o înaltă
calitate și o înaltă eficiență, de a construi
repede și bine, trainic și ieftin, frumos și util.

DE „ZIUA CONSTRUCTORULUI"
Astăzi, de ziua lor, „Ziua con
structorului", oamenii șantierelor se
prezintă, asemenea tuturor oameni
lor muncii, cu noi și remarcabile
realizări la panoul de onoare al în
trecerii socialiste. Ei au încheiat, o
săptămină de muncă rodnică, mai
rodnică decit oricind, o săptămină
care a coincis în chip fericit cu îm
plinirea a 19 ani de la Congresul al
IX-lea al partidului, cind s-a inau
gurat cea mai dinamică perioadă de
prefaceri revoluționare din întreaga
existentă a țării, perioadă pe care,
cu cea mai aleasă cinstire și mîn
drie patriotică, o numim „Epoca
Ceaușescu".
Din multitudinea veștilor primite
ieri de pe întreg cuprinsul tării de
la corespondenții „Scinteii", despre
tot atitea înfăptuiri in toate dome
niile de activitate, vom stărui, in
cele ce urmează, asupra citOrva
secvențe decupate de pe marile
șantiere ale țării.

înaltă răspundere mun
citorească. Prezent pe marea

40 DE ANI IDE MARI IZBÎNZS SUB STINDARDUL PARTIDULUI

VALEA JIULUI - TERITORIU AL MUNCII EROICE,
AL VIEȚII TRĂITE ÎN DEMNITATE
însoțind, prin așezările Văii Jiului, foști elevi de acum 30 de ani ai unei școli miniere din Lupeni

platformă a Combinatului minier al
cuprului de la Roșia Poeni, din
Munții Apuseni, județul ALBA, co
respondentul nostru, Ștefan Dinieă,
ne anunță lapidar : „S-a încheiat
aici, in această săptămină, in nu
mai două luni și jumătate, față de
un an întreg cit prevedeau norma
tivele, montarea uriașului concasor".
— Cit de uriaș ?
— Este o adevărată uzină, care va
prelucra anual pină la 12 milioane
tone minereu. Tot in această săptămină a început execuția ultimei
operații la linia de preparare de la
punctul numit „Dealul Piciorului".

Dar pentru a avea o imagine de
ansamblu a ceea ce se intimplă
aici, l-am rugat pe tovarășul Da
mian Sicoie, secretarul comitetului
de partid al combinatului, să trans
mită citeva date „Ia zi".
— Sintem pe recepție și-i mulțu
mim anticipat.
— Muncind cu toată energia, con
structorii noștri au dislocat, pină
azi, un munte de rocă insumind 34
milioane tone. Au executat lucrări
miniere în subteran in lungime de
4 286 metri, au amenajat 66 kilo
metri de drumuri, 41 kilome
tri rețele electrice de inaltâ ten
siune, peste 100 kilometri de tele
comunicații. Construirea combina
tului nostru, una din ctitoriile de
seamă din „Epoca Ceaușescu", a în
ceput cu prilejul unei vizite de
neuitat efectuate de secretarul ge
neral al partidului șl aici, la noi, in
Țara Moților. In numai cițiva ani
și-au schimbat cu totul înfățișarea
și aceste plaiuri de istorie și legen
dă ale lui Horea și Iancu. Iată de
ce și noi, constructorii, alături de
întregul popor, susținem din toată
inima propunerea de reinvestire a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la
Congresul al XIII-lea, in funcția
supremă de secretar general al
partidului, chezășie sigură a înflo
ririi necontenite a patriei.

La Porțile de Fier II a
început numărătoarea in
versă. Grăbit, Virgiiiu Tătaru
solicită insistent să ne comunice nu
una, ci mai multe vești „de ultimă
oră". îl sfătuim s-o aleagă pe cea
mai importantă.

— Imposibil I — ne răspunde.
Dacă aș consemna numai faptele,
cu adevărat eroice, ale celor care
au încheiat în aceste zile construi
rea și montajul giganticelor stavilesegment de la barajul deversor,
i-aș nedreptăți pe constructorii de
Ia ecluze sau pe cei de la centrala
electrică, unde s-au atins cele mai
înalte ritmuri de execuție de pină
acum. La primul grup hidroener
getic, lucrările de montaj s-au în
cheiat, iar la cel de-al doilea grup
se apropie de sfirșit.
„în acest fel — ne spunea secre
tarul comitetului de partid. Mibai
Tâloescu — ne vom respecta întoc
mai cele două angajamente de
onoare pe care ni le-am luat față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Primul angajament este de a nu
precupeți nici un efort pentru a
pune in funcțiune barajul deversor
și a încheia lucrările la cele două
ecluze pină la marea sărbătoare de
la 23 August, iar al doilea — de a
conecta la sistemul energetic na
țional primele două hidroagregate
în cinstea celui de-al XIII-lea
Congres al partidului".

La kilometrul 1 pe șan
tierul noii magistrale albas
tre Poarta Albă—Midia. In
timp ce sute și sute de nave au
străbătut și străbat, de la Cernavo
dă la Agigea, Canalul Dunăre—

______________ Petre POPA
(Continuare în pag. a IV-a)

Un milion de tractoare!
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Ieri la prînz. la binecu
noscuta întreprindere de
tractoare din Brașov, am
fost martorii unui emo
ționant moment de mun
că. un remarcabil succes
al industriei noastre con
structoare de mașini : de
pe banda secției de mon
tai general a coborit, in
aplauzele si uralele celor
prezenti. strălucitor și pu
ternic, un ultramodern
U-1010 — tractorul cu nu
mărul 1 000 000.
Este o nouă și semnifi
cativă dovadă că pe mă
sură ce ne apropiem de
glorioasa zi a sărbătoririi
anului 40 al libertății
noastre, realizările obți
nute de către colectivele
de oameni ai muncii de
pe întreg cuprinsul țării
devin tot mai numeroase
și impresionante. Dind
expresie celor mai alese
sentimente de dragoste
șl recunoștință față de
conducătorul partidului și
statului nostru, in telegra

ma adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
de către constructorii de
tractoare brașoveni se
arată : „In răstimpul de
la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, congres

dezvoltarea și diversifi
carea producției de trac
toare. pentru munca si
viața noastră. O dovadă
elocventă a dezvoltării pe
care a cunoscut-o între
prinderea noastră o re

26 decembrie 1946 - primul tractor

21 iulie 1984 — tractorul un milion
inscris cu litere de aur
in istoria României, con
structorii de tractoare
brașoveni au avut marea
onoare de a vă primi ca
oaspete drag de nenumă
rate ori, de fiecare dală
dialogul cu dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, concrctizîndu-se in indicații
și orientări de cea mai
mare importantă pentru

prezintă creșterea produc
ției industriale de 6,2 ori
față de 1965, iar exportul
de tractoare de 20,5 ori.
Folosim acest fericit pri
lej pentru a ne reafirma
încă o dată profunda sa
tisfacție și acordul deplin
de a susține cu întreaga
noastră ființă Hoiărirea
Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului prin
care se propune realege-

rea dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, la cel de-al
XIII-lea
Congres
in
funcția de secretar gene
ral al Partidului Comu
nist
Român, convinși
fiind că acest act de re
zonanță istorică va con
stitui chezășia cea mai si
gură a inaintării patriei
noastre pe calea socialis
mului și comunismului, a
progresului și civiliza
ției".
Iată-ne, așadar, in fața
unui nou si deosebit suc
ces : între 26 decembrie
1946 și 21 iulie 1984 in
dustria noastră a con
struit un milion de trac
toare. Este o nouă și elocventă expresie a capa
cității de'creație a clasei
noastre muncitoare, a po-

Nicolae MOCANU
corespondentul

(Continuare
în pag. a V-a)

„Scinteii"

SCÎNTEIA — duminică 22 iulie 1984
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însoțind, prin așezările Văii Jiului, foști elevi de acum 30 de ani ai unei școli miniere din Lupeni
sa și este seralist în anul trei la In
stitutul de mine (cu soția studentă
la zi la același institut) și mezinul,
încă la liceu.
Din Iscroni la Vulcan șoseaua face
citeva serpentine. Preparația de
cărbune din așa-zlsul Coroiești este
un alt obiectiv identificat ca nou de
dere, aceste locuri ? Oaspeții au și
ducție a rămas — ca mulți alții din
cei ce n-au mai călcat pragul Văii
ei memoria lor. La Iscroni, cineva
promoția lui — statornic ca maistru,
Jiului de 30 de ani. La Vulcan, coîntreabă : „Ilinescule, n-am trecut
apoi ca prim-maistru miner la mina
legii-ghizi, Muller Heiuș, Cișmaș,
cumva pe lingă poarta casei tale ?“
Aninoasa — acolo unde au muncit
Kadoș, Huron, preferă să vorbească
La care cel întrebat a răspuns : „Ați
și bunicul și tatăl lui — destin și
mai puțin. Pentru că în locul lor —
Ritm alert de construcții. De
trecut : soră-mea era în curte". Ilitradiție pe care se pregătesc să le
și poate mai bine decît ar face-o
Ia o zi la alta se schimbă în
nescu n-a mai adăugat ceea ce unii
urmeze și cei doi băieți ai lui — ei — vorbește... Vulcanul. „Orașul
fățișarea centrului orașului. IN
nu știau, că de Ia repartizarea in proConstantin, care lucrează Ia Aninoapensionarilor", cum a fost denumit
LUNA MARTIE 1983, fotore
odinioară, după închiderea minei in
porterul a surprins in imaginea
anii crizei economice din 1929—1933,
de sus o secvență o lucrărilor
orașul paraginii și prăbușirii nu a
fost redeșteptat pentru a redeveni
de demolare a caselor vechi,
ceea ce era. ci a devenit ceea ce este
insalubre. Cit a trecut de atunci?
acum : un oraș modern, cu edili
Acum, IN VARA ANULUI 1984,
atenți și grijulii pentru a face aceas
pe terenul răvășit au apărut
tă localitate un etalon al Văii Jiu
este valoarea investițiilor productive
blocurile cochete care și-au pri
lui. La intrarea în Vulcan, aproape
mit locatarii. Buldozerele deschid
de noua fabrică de confecții, cineva
și social-culturale realizate între anii
in continuare front de lucru
l-a rugat pe colegul-ghid : „Te rog.
oprește pentru citeva clipe. Orașul
excavatoarelor, acestea macara1966-1983
acesta mă fascinează. Blocurile lui
lelor-turn, in preajma cărora
turn vin din cascadă in cascadă, din
apar noile siluete ale modernu
munți spre șosea. N-am văzut în
lui oraș.
nici un ziar sau revistă, in nici un
film imaginea lui cuprinzătoare, se
meață așa cum îmi desfată privirea
și mă incintă. Ochiul obiectivului de
fotografiat sau al aparatului de fil
mat să fie oare mai strimt decît pri
virea mea ?“. „De aici, din mașină —
i se răspunde — n-ai cum să vezi
întregul oraș. Strada întii, a doua,
puse în funcțiune în primii trei ani
a treia, „octogonul" nu mai sînt. Pe
locul lor a fost construit un ansam
blu de blocuri. A mai rămas numai
ai actualului cincinal este
strada a 5-a, a „Minerilor", poate
ca o relicvă ce merită să fie păstrată
pentru a se ști peste ani ce urme
a lăsat trecutul pe aici. într-o casă
de pe această stradă-muzeu trăiește
mama unui coleg din promoția noas
tră. Dar era cit pe aci să uit să vă
mai spun ceva. La Vulcan se va
construi de acum încolo mai puțin.
decît a celor realizate
De ce ? Pentru simplul motiv că aici
problemele legate de asigurarea spa
țiului locativ au fost, în general, re
în întreaga perioadă 1966-1970
zolvate".
într-adevăr, prea gonesc mașinile.
Cineva întreabă : „Mai recunoașteți ,
ceva din ceea ce a fost ?“. „Doar
dealurile și munții. Și, poate, locu
rile care și-au mai păstrat numai
-numele^— i se răspunde. Iată, pe-în anii de după Congresul al IX-lea
aici n-a fost nimic. Un ciot de deal
a fost însă retezat și pe locul lui
oamenii au așezat la începutul ac
al partidului
țiunii de electrificare a țării această
operă : termocentrala de la Paroșeni.
Puțin mai tîrziu, ca să nu sufere de
singurătate, îngemănată pentru ace
lași scop, în vecinătate, chiar peste
gard, a apărut, nouă .și modernă,
utilată cu tehnică minieră de vîrf —•
Exploatarea minieră Paroșeni".
Se urcă pe firul Jiului, căii ferate,
șoselei și conductei de termoficare.
Se calcă pragul Lupeniului. însem
nul, panoul cu acest anunț iți spune
că ai intrat în oraș. Aici — imaginea
veche, arhicunoscută, de intrare in
cartierul „80 de case", a fost pur și
simplu rasă de realitatea care se în
fățișează privirii. Colegii-ghizi din
Lupeni r- prim-maiștri și tehnicienimineri, Mircea Suba. Ioan On, Re
mus Kertes — explică concis pro
La sfîrșitul actualului cincinal
cesul de transformări ample, radicale
în geografia orașului lor : „Lupeniul
se mută. Se mută pur și simplu.
Din vest spre est. La suprafață, în
locul cartierului «80 de case» am
făcut, depășind idei preconcepute,
sere de legume — cum n-am avut
niciodată în vale. în subteran, sub
«80 de case» avem un perimetru
minier cu cărbune «gras», cocsificabil.
pe care-1 vom scoate la zi. Centrul
Lupeniului ? E și el răvășit. își ia...
transferul spre ieșirea din oraș, spre
Bărbăteni. Orașul se mută, dar noi
rămînem pe loc. La locurile noastre
de muncă. Așa cum am rămas de la
repartizarea în producție. De acum
iar pînă în 1990 circa
trei decenii".
Scurt popas înainte ca mașinile să
ia pieptiș, pe deal, drumul spre
„Grafit" — locul unde se află școala
acestor absolvenți. Surprind o con
incinta minei ? Are 101 metri —- cu
versație : „Vedeți turnul cu schip din 20 de metri mai mult decît «Inter
continentalul» din București —
spunea Mircea Suba, un energic și
inimos șef al sectorului de transport
al minei Lupeni. în turnul acesta
am fost de sute de ori — la «Inter
continental», niciodată. Cind vom
porni din plin vreau să-i văd pe cei
din sectoarele de producție dacă mai
îndrăznesc să arate cu degetul spre
noi, cei de la transport. Am calcu
lat și organizat totul, pentru fiecare
minut și secundă de funcționare".
,.Cînd veți porni din plin să ne dați
și nouă de veste — îi spune ingine
rul Octavian Gropeanu, zimbind cu
înțeles către colegul său Virgil
Oprea. Vreau să știi, tu, fostul meu
coleg de bancă, poate n-ai avut de
unde s-o afli, că la proiectarea aces
tui turn-unicat avem și noi, cei de
la Institutul de proiectări miniere
din Cluj o parte de contribuție. Deci
am fost și sintem colegi în conti
nuare".
Asist și Ia o altă discuție. Cel so
licitat să răspundă la tot valul de
întrebări din partea colegilor din
Vale, din Motru, este loan Duțu,
secretarul comitetului comunal de
partid din Filipești de Pădure, unde
întreprinderea minieră a agonisit in
ultimii ani distincții înalte in între
cerea socialistă, iar în acest an se
menține constant in fruntea întrece
rii pe ramură. Nepregătită, spontan,
discuția lor a devenit un veritabil și
util schimb de experiență. Cu foloa
se — de o parte și de alta.
Mașinile nu se mai grăbesc. Nu
mai „mănincă" kilometri. Absolven
ții promoției ’54 retrăiesc in fața
școlii lor, a acestei rampe de lan
sare in viață, trecutul, văd cu ochii
lor prezentul și. întilnindu-se cu
elevii liceului miner, prin acești
cum a fost denumit dupâ închiderea minei in 1930, a devenit un oraș modern, un oraș etalon al Vâii Jiului
discipoli scrutează viitorul. Rein-

Totul s-a înnoit — doar locurile
și-au mai păstrat numele
...Zi de sfîrșit a săptămlnli. Accele
ratul 243 sosise la timp in gara mu
nicipiului Petroșani. Cu citeva mi
nute înainte de ora 22. Coborau că
lătorii. Peste freamătul gării o voce
anunța : ..Absolvenții școlii medii
tehnice de cărbune din Lupeni"...
N-am fost prea atent. Aceeași voce
a insistat a doua, a treia oară :
„Absolvenții școlii medii tehnice de
cărbune din Lupeni, din promoția
1954, sînt invitați să-și dea întilnire
în fața biroului de informații al
gării". Curios, m-am oprit in preaj
ma locului de întilnire amintit. Au
venit primii ; apoi alții și alții. Băr
bați și femei, care să tot aibă intre
45—50 de ani — mi-am zis. Accele
ratul a plecat și animația de pe pe
ronul gării s-a stins. Grupul a rămas
insă compact. Oamenii au schimbat
priviri, se căutau unii pe alții pînă...
s-au recunoscut...
în dimineața zilei următoare i-am
întilnit făcîndu-și plimbarea de „do
cumentare" prin Petroșani.
...Nici nu apucă să se înscrie ma
șinile j»e șoseaua principală și încep
explicațiile. „Vă amintiți ? în dreapta
și în stingă erau străzi cu case de
colonie înghesuite una-ntr-alta. Ce-a
rămas din ele ? Iată, sediul comite
tului municipal de partid, pînă acum
vreo zece ani cea mai impozantă
clădire din zonă — pentru că avea
două etaje — a rămas o construcție
oarecare in șirul de blocuri de lo
cuințe care-i țin parcă umbră. Și
chiar peste drum — casa de cultură.
Peste doi-trei ani vă vom caza in
noul hotel aflat acum in stadiu de
proiect".
Șoseaua cotește spre dreapta.
„Ceea ce vedeți este noul spital mu
nicipal. Sînt insă și lucruri care nu
se văd, dar pe care noi toți, cei din
Vale, le știm : spitalul este dotat cu
aparatură și instrumentar medical
din cele mai perfecționate ; aici lu
crează un minunat corp medical pen
tru care putem fi invidiați — de
înaltă profesionalitate și moralitate
și, undeva, ascuns privirii, intr-un
hangar, se află un elicopter cu per
sonalul, de serviciu — 24 de ore din24 — pregătit pentru cazuri de ur
gență".
Se prea grăbesc mașinile 6pre
Lupeni. Ar trebui să meargă la pas.
Colegii-gazde, Săcăluș, Vetro, Dubek, Coc și Ana Teodorescu, nu
reușesc să cuprindă in cuvinte
ceea ce ar avea de spus. „Dincolo
de pasarelă, regret că nu se
vede, pe stingă șoselei se află
noul și cochetul stadion «Jiul» — un
adevărat Wembley, la scară redusă.
Priviți în stingă și in dreapta... Ce
vă amintesc aceste locuri ? O zonă
de mlaștină a Jiului — tăiată de
calea ferată. Apoi citeva case răzlețe
ale țăranilor. Șoseaua și calea fe
rată — și ea electrificată — au rămas
pe vechea lor... albie — paralelă cu
albia Jiului — au in dreapta noua
fabrică de tricotaje și noua exploa
tare minieră Livezeni. La stingă —•
cartierul «Aeroport» — un orășel al
orașului Petroșani".
Spre ce să privești prima dată, la
ce să fii atent ? între Petroșani, Li
vezeni și Iscroni cineva observă că
braț la braț cu șoseaua șl calea fe
rată se ține o conductă groasă, cu
diametrul unui stat de copil, așezată
pe piloni puternici. Este o altă albie
a Văii Jiului, de această dată încor
setată, aceea a termoficării. „Chiar
nu v-ați dat seama ? înainte vreme
— cite case, atitea coșuri — cu fum
inecăcios și funingine de cărbune,
într-o zi schimbai două cămăși albe.
Acum sintem ca într-o stațiune de
munte și am fi și mai și dacă n-ar
fumega coșul termocentralei de Ia
Paroșeni... Sigur, în viitor se vor
găsi soluții pentru ca Valea Jiului
să devină chiar o zonă turistică mai
puțin poluată decît Valea Prahovei".
Se grăbesc, se prea grăbesc mași
nile spre Lupeni. Cite nu le scapă
colegilor-gazdă să le prezinte celor
veniți din țară după treizeci de ani.
despre ce au fost, dar mal ales despre
ce sint și cum arată, ia noua reve

Vulcan, „orașul pensionarilor",

Petroșanii se schimbă din temelii

PESTE 22 MILIARDE LEI

VALOAREA FONDURILOR FIXE

DE 2,3 ORI MAI MARE

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE
A VĂII JIULUI
A CRESCUT DE APROAPE 2 ORI

VALEA JIULUI VA ASIGURA 50
LA SUTĂ DIN NECESARUL
DE CĂRBUNE PENTRU COCS
Șl SEMICOCS AL ROMĂNIEI

80 LA SUTĂ

Un trecut aflat acum
în arhive
Mărturii din presa vremii’ despre condițiile grele
de muncă și viață ale minerilor
„Cind un copil de miner a. împlinit, etatea de 10 ani el muncește
deja din greu in atelierul minelor și la transport. De 13—14 ani fiind,
se coboară in puț, unde depune zilnic muncile cele mai felurite, timp
de opt ore, și iși slăbește organismul nedezvoltat intr-o astfel de
măsură, incit după cițiva ani pierde orice putere de rezistență. Așa
se intimplă că poți vedea aici băieți de 17 ani, care zdruncinați la
corp și la suflet seamănă mai mult a unchiași decit a tineri plini de
viață'...
„Tineretul socialist" nr. 16 din 27.XI.1922
„E adevărat că nu. există muncă mai aspră, existență mai aspră,
mai vitregă, decit a bieților mineri, acești ocnași voluntari ai vieții.
Ar trebui imaginația epică a unui mare scriitor pentru a ne apropia
de suferința mută, de neîntrecuta mizerie a minerilor, scormonitori
din adincimile intunecate ale pămintului...".
„Curentul", 5 august 1929

„Am fost zilele trecute in Lupeni și cele ce am văzut m-au îngrozit.
Muncitorii dorm pe scindările goale, ne mai avind saltele și așternu
turi de pat. Cind gospodinele spală rufele de corp ale copiilor, aceștia
stau in pielea goală așteptind să se usuce. Nu mănincă decit o dată
pe zi, și atunci numai pilne goală".
„Facla" 625 din 26 febr. 1933

„In cele mal grele condiții, într-o atmosferă Irespirabilă, minerii duc
această crincenă muncă zi de zi, ani de-a rindul, lipsiți de îmbrăcă
mintea necesară, subalimentați, umblind in bocanci sau opinci rupte
in umezeala galeriilor, in timp ce familiile lor trăiesc in cocioabe
mizerabile, indurind grele lipsuri".
„Scinteia", nr. 79 din 9 dec. 1944
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI
Edificatoare pentru marile transformări și înfăptuiri din anii socialismului sînt și
realizările din Valea Jiului. Odată cu progresul economic al întregii țări, industria minieră
și, în general, industria din județul Hunedoara au cunoscut o dezvoltare impetuoasă.
Totodată, s-au îmbunătățit continuu condițiile de viață; s-au construit locuințe noi și moderne
care asigură minerilor și tuturor oamenilor muncii condiții de locuit din ce în ce mai bune.
NICOLAE CEAUȘESCU
tîlnirea cu foștii profesori si diriginti
— Nușa Begu, prof. univ. dr. Nicolae
Ionașcu, prof. Anton Popescu, ing.
Dumitru Popescu, prof. Constantin
Ionescu, veniți și ei de pretutindeni
din tară — la orele de dirigenție — a
fost pentru toți, deopotrivă, ca o apă
vie. Emoționante și de neuitat s-au
sedimentat în memoria tuturor cu
vintele stimatului profesor septua
genar, fostul director al școlii. Virgil
Murgu : „Din cei 40 de ani care au
trecut de la actul Istoric al eliberării
tării, aici v-ați pregătit pentru trei
zeci de ani de muncă grea, neisto
vită în folosul patriei. A fost greu.
Foarte greu. Voi ați cărat cu spina
rea pe deal sacii cu pîine. Noi vă
căutam spatii pentru învățătură.
Căutam profesori. Voi ati început
practica în condițiile modeste ale
mineritului. împingind vagonctii si
acum sinteți specialiști cu autoritate
in profesie. Vă mulțumesc pentru că
din toți absolvenții — așa cum și-a
propus și organizația de partid și
cea a tineretului — n-am avut nici
un rebut. N-am avut nici un ciuruc
pentru că fiecare in parte a inteles
să-și facă datoria. Vă mulțumesc
pentru devotamentul și statornicia
fată de profesia grea și nobilă pe
care v-ati ales-o“.
Și s-au făcut fotografii în grup.
Pe clase. Apoi o fotografie a întregii
promoții. în mijlocul el, modest —
un activist de partid. Care s-a întilnit des in abataje. în difarite șe
dințe sau în alte împrejurări cu
foștii săi colegi. Toți îl știau și îi
mulțumeau pentru inițiativa acestei
reintilniri atît de instructive si fo
lositoare. Dar el n-a apucat să se
bucure din plin de ea pentru că dind
un telefon la județeană să afle „ce
e nou" a aflat că apele Mureșului au
Ieșit din matcă... Și a plecat gră
bit. discret.
...La întrebarea „mai recunoașteți
ceva din ceea ce a fost Valea Jiu
lui ?“ s-a dat. așadar, un răspuns :
„Doar dealurile și munții. Și poate
locurile care și-au mai păstrat nu
mai numele". N-au mai adăugat —
pentru că așa le este firea — nici Cei
care au pus întrebarea, nici cei care
au dat răspunsul, un lucru esențial :
că și ei și-au păstrat doar numele si
profesia, avind acum cu totul un alt
destin pe care și l-au înnobilat pen
tru că au trecut, ințelegind necesita
tea de progres, de la practica rudi
mentară de a lopăta cărbunele, a
impinge vagonetii și a tăia si ridica
lemnul de armătură în abataj la
aceea de a aduce permanente per
fecționări In tehnologiile miniere, în
funcționarea uzinelor subterane de
azi.

r--------- ---------------- _ FILE de istorie

ț

2 SEPTEMBRIE 1982 ! în cadrul vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, sint analizate machetele viitoarelor zone urbanistice ale localităților Văii Jiului, menite să asigure minerilor condiții
de viață, de locuit tot mai bune, (fotografia de sus).

9 NOIEMBRIE 1977 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinațî de minerii Văii
Jiului cu manifestări de cea mai aleasă stimă și recunoștință. Expresie a dragostei ce-i poartă minerii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a primit însemnele titlului de „Miner de onoare al Văii Jiului
*,
(fotografia din dreapta).

„Fiecare vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu
a determinat îmbunătățiri esențiale in organizarea

producției, în condițiile de muncă și de trai“
Pentru tot ce este trainic și fru
mos in existența lor, pentru tot ce
înseamnă aspirație și realizare, mi
nerii din Valea Jiului evocă numele
celui ce vine mereu în mijlocul lor
și pe care-1 simt mereu alături.
Este de-a dreptul impresionant să
urmărești cronologia, problematica
majoră cuprinsă în vizitele de lucru
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
soluțiile și indicațiile date pentru
dezvoltarea necontenită a întregii

—--- -—

sfere a producției materiale și vieții
sociale a bazinului carbonifer al
Văii Jiului. Derulind filele ultimilor
19 ani consemnăm cu emoție clipele
trăite in cursul celor 7 vizite de
lucru efectuate de secretarul gene
ral al partidului în localitățile și
întreprinderile miniere din muni
cipiu.
Cu o încredere nemărginită în dru
mul de progres al patriei, la mai
puțin de un an de la alegerea sa de

în perioada 1951-1983

în municipiul Petroșani au fost construite

și date în folosință

35500 APARTAMENTE
din care aproape 70 la sută în anii

de după Congresul al IX-lea ai partidului

către Congresul al IX-lea in funcția
supremă de secretar general al
partidului, t o va r ă ș u 1
Nicolae
Ceaușescu, adresindu-se minerilor de
la Lupeni, în cadrul vizitei de lucru
efectuate în octombrie 1966. subli
nia : „Partidul și statul acordă- o
atenție deosebită creșterii puterii
economice a țării, care arc ca pre
misă esențială dezvoltarea bazei
energetice". Și tot atunci prefigurînd viitorul arăta : „Se va da o
atenție mai mare dezvoltării ex
ploatării miniere, chemată să-și
sporească considerabil producția, se
va extinde mecanizarea in subteran.
In același timp, se vor construi noi
locuințe, noi obiective social-culturaie, menite să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale
oamenilor muncii".
In anii 1966, la întreprinderea mi
nieră Lupeni nu funcționa nici un
complex de susținere și tăiere me
canizată a cărbunelui sau combine
de abataj și inaintare ; randamentele
planificate erau de 3,4 tone cărbu
ne pe post. Azi, mina Lupeni este
cea mai mare și mai mecanizată
mină de cărbune cocsificabil din țară,
dotată cu 10 complexe mecanizate,
15 combine de înaintare în cărbune
și steril, 30 combine de abataj, pre
cum și cu alte utilaje și instalații
moderne. Producția de cărbune rea

lizată în prezent cu aceste utilaje
este de 10—12 tone pe post. Acum,
intr-adevăr, se poate vorbi de ora
șul Lupeni. Din 1968, s-au construit
5 275 apartamente, s-au profilat două
noi cartiere de locuințe, s-au ridicat
creșe, grădinițe, școli, numeroase
magazine comerciale.
Militind
pentru
intensificarea
eforturilor proprii în vederea redu
cerii importurilor costisitoare de ma
șini și instalații miniere, secretarul
general al partidului a subliniat incă
din septembrie 1972, cu ocazia vizi
tei de lucru in bazinul carbonifer al
Văii Jiului : „Ținind seama că in
Valea Jiului există forțe suficiente,
cred că ar trebui să ne gindim ca
aici să dezvoltăm puternic producția
de mașini miniere™ Sini convins că
problema de bază a mecanizării și
introducerii tehnicii moderne în Va
lea Jiului, deci și a creării condiții
lor pentru îndeplinirea programului
de perspectivă, va fi soluționată".
Iată acum, doar după 12 ani. pe
vechea vatră a uzinei de utilaj mi
nier din Petroșani, unde în anul 1938
se efectuau reparații capitale la uti
laje miniere, se confecționau unele
piese de schimb, armături metalice,
colivii și vagoneți (valoarea produc
ției industriale globale anuale fiind
de 136 milioane lei), s-au ridicat sec
ții și ateliere noi, dotate cu cele
mai moderne mașini-unelte și in
stalații românești. în prezent, între
prinderea de utilaj minier produce
complexe mecanizate și combine de
abataj cu caracteristici superioare,
la nivelul tehnicii celei mai avansa
te. instalații de forat, diferite tipuri
de transportoare etc. Valoarea pro
ducției globale pînă la sfîrșitul cin

cinalului viitor va ajunge prin in
trarea in folosință a noi capacități
de producție, la 1,4 miliarde lei 1
Manifestind o permanentă grijă,
pentru creșterea nivelului de trai
material și spiritual al tuturor oame
nilor muncii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, in vizitele sale de lucru
in mijlocul minerilor s-a interesat
întotdeauna de viata și munca lor.
în noiembrie 1977, în vizita efectuată
in Valea Jiului, reierindu-se la po
sibilitățile ce existau atunci pentru
ocuparea unui număr mai mare de
femei în cimpul muncii, a subliniat :
„Trebuie să vă anunț că am stabilit
că incă in acest cincinal, înccpind
de anul viitor, să trecem la con
strucția cîtorva întreprinderi care
vor asigura posibilitatea de lucru
pentru aproape 6 000 persoane supli
mentar față de prevederile stabilite
in planul cincinal".
în anul 1978 a intrat în produc
ție întreprinderea de tricotaje Pe
troșani : în 1979 a intrat în funcțiune
întreprinderea de confecții din Vul
can ; în 1980 — fabrica de mobilă
Petrila ; produce prima secție din ca
drul întreprinderii de piese de schimb
și reparații utilaje și echipamente
electrice miniere din Petroșani, în
aceste unități, peste 95 la sută din
personalul muncitor sînt soții și fiice
ale minerilor.
Au, așadar, minerii Văii Jiului
toate motivele să evoce cu stimă și
nemărginită recunoștință numele
celui ce vine mereu in mijlocul lor
și pe care-1 simt mereu alături. Ei
toti, intr-un singur glas. într-o fier
binte voință, asemeni întregului
partid și întregului nostru popor
susțin cu ardoare hotărirea recentei
plenare a Comitetului Central al
partidului ca cel mai iubit și sti
mat fiu al poporului nostru să fie

DIN ZESTREA
SOCIAL-EDILITARĂ
A VĂII JIULUI
® Un institut de mine și 53 de școli
cu 525 săli de clasă;
® 93 de biblioteci, 7 cămine culturale,
15 cinematografe și un teatru;

e 7 stadioane, 5 bazine de înot și 3
săli de gimnastică;
• 4 spitale cu 1812 paturi, 4 policli
nici, 13 dispensare de întreprindere și
20 dispensare teritoriale;

• 7 creșe pentru copii și 48 de gră
dinițe.
reînvestit în suprema funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român de către Congresul al
XIII-lea, însoțind urarea lor tradi

țională de „Noroc bun" cu hotărirea
de a fi mereu la înălțimea îndato
ririlor pe care Minerul de Onoare al
tării le va pune in fața lor.

Pagini realizate de Constantin MORARU șl Sabin CERBU
Foto: Sandu CRISTIAN și Nicolae GHEORGHIU

Para incredibil, dor este totuși adevărat. Imaginea din stingă fotografiei (publicată in „Scintela" nr. 77 din 7 decembrie 1944) nu este altceva decît una din sutele de „locuințe" ale minerilor pensionari din vechea Vals a Jiului.
Imaginea de azi a noului oraș LupenS
demonstrează convingător schimbarea radicală a condiției de viață a minerilor

J
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40 DE ANI DE MARI IZBINZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI
Eroismul revoluționar
dimensiune majoră
a creației actuale
9

Există in „Surorile Boga" de Horia Lovinescu o scenă însuflețită de
apariția comunistului Pavel Golea și
a tovarășilor săi de luptă. în care
casa boierească a Gorăștilor (pină
nu de mult la fel de străină de isto
rie ca și cea a Dragomireștilor din
„Citadela sfărimată")
devine prin
acțiunea soldaților și gărzilor patrio
tice ce o ocupă un important punct
strategic în bătălia ce se dă pe șosea
pentru a îngreuna retragerea armatei
germane. Ne aflăm în ziua de
23 August : „în noaptea asta începe
o altă primăvară", afirmă, la capătul
unei grele lupte conspirative, cu
emoționantă forță profetică, munci
torul comunist. Dramaturgul aducea
pe scenă imagini ale actului de im
portantă crucială pentru țara noas
tră. din acea vară fierbinte, cu tu
multul încleștării lui. generator al
unei atmosfere specifice, cu oamenii
care îl înfăptuiau — surprinși în pli
nă acțiune revoluționară, cu marile
speranțe legate de începutul trans
formării idealului comunist în rea
litate.
„Surorile Boga" ția este singura
piesă ce încerca să surprindă cu
mijloacele ficțiunii importantul eve
niment de la 23 August 1944. Ten
siunea încleștării cu ultimele zvîcniri
ale fascismului, temperatura fierbin
te a acelei zile luminoase de vară,
personalitățile memorabile ale celor
ce. însuflețiți de un vibrant patrio
tism. au înscris-o în istoria țării cu
litere de aur au reținut atenția
autorilor de teatru încă de la începu
turile dramaturgiei socialiste. Scrisă
într-o epocă în care tradiția teatru
lui psihologic, de dezbatere etică, de
idei era viguroasă — dramaturgia
noastră a fost atrasă încă de la în
ceputurile ei mai ales de adîncirea
și transformarea semnificațiilor ma
jore ale evenimentului. Mai mult
decît reconstituirea documentară a
faptelor politice, a acțiunilor de
luptă, a actelor în succesiune strict
cronologică (tendință înregistrată și
Ia noi mai tîrziu sub influenta pres
tigiului crescînd al „teatrului docu
ment") scriitorii noștri au fost preo
cupați la începuturi de relevarea ace
lor credințe — specifice ideologiei cla
sei muncitoare — a acelor trăsături
umane eroice a căror manifestare
avea să ducă Ia schimbarea cursului
istoriei, la declanșarea unor ample
mutații de conștiință. Abordarea filei
celei mai importante din istoria re
centă a patriei prilejuia importante
manifestări de teatru revoluționar și
politic — expresie a angajării comu
niste a scriitorilor ; căci piesele la
care ne referim explicau universul
! în lumina materialismului dialectic
si istoric, afirmau conștiința de cla
să a proletariatului, adînceau meca
nismele revoluției si telul acțiunii
!n istorie al celor care (in fruntea
luptei de eliberare națională șl so
cială) constituiau „motorul progresu
lui", stimulau trezirea la luptă a
unor pături mai largi participind la
schimbarea lumii.
S-a descris insistent, la început
mai schematic, apoi mal complex,
procesul descompunerii și eșecului
claselor dominante. Spectacolul pră
bușirii „citadelelor" burgheze este în
soțit de cel al falimentului filozofiei
individualiste si idealiste de cele mal
felurite nuanțe, fie că era vorba de
cultivarea unui idealism al artei și
de teoria izolării in „turnul de fil
deș". de absolutizarea „magiei ver
bului" sau a iubirii — ca o soluție
supremă a existenței — fie de tenta
ția acțiunii pure, a acelui „vivere pericolosamente" rupt de un țel ge
neros, util social (semnificații re
prezentate de personajele Matei și

Petru, eroii lovinescieni. dar si de
Andrei — personajul lui Titus Popovici).
Izolarea, retragerea din istorie,
apolitismul, pasivitatea fată de în
florirea monstruoasă a răului repre
zentată de fascism erau mituri ilu
zorii — vor arăta și Horla Lovinescu
(prin eșecul eroilor săi) și Titus Popovici in „Pasacaglia" ori Mihai
Davidoglu, Lucia Demetrius ș.a. ilustrind discreditarea acestor soluții
prin confruntarea cu marile seisme
sociale. Si iarăși, nu întîmplător, pie
sele inspirate de evenimentele din
1944 vor surprindenumeroase chi
puri de intelectuali cinstiți, ca și fi
guri caracteristice de țărani
ce

energia, curajul, ardoarea, eroismul
împins pină la sacrificiu. Aurel Baranga in „Arcul de Triumf" și „Pen
tru fericirea poporului" (scrisă îm
preună cu Nicolae Moraru), Al. Voitin în „Oameni care tac", Al. T.
Popescu („Bună noapte nechemată"),
I.D. Sirbu („Covor oltenesc"). Romu
lus Guga („Speranța nu moare în
zori"). Radu Bădilă ș.a. evocă ac
țiunile lor eroice, de răspindire cu
prețul vieții a cuvîntului și de în
făptuire a indicațiilor partidului, de
atragere a maselor la lupta armată
și ideologică, de sabotare a mașinii
de război germane, de preluare a
puterii, de înfăptuire a transformă
rilor democratice, revoluționare. Din

ce mai bine circumstantiate istoric
și uman, adincite prin prisma crite
riului etic si înnobilate cu ajutorul
sondajului psihologic. Treptat, con
fruntarea cu ura. cinismul, cruzimea
dușmanilor sau, ulterior, cu proble
mele revoluției în plină desfășurare
nu mai e revelată liniar, uniform,
ci in multiplele aspecte pe care acest
proces le implică, cu larga varieta
te a gamei de sentimente și reacții
(uneori contradictorii) pe care le ge
nerau lupta, răsturnările sociale. La
modelul eroului caracterizat prin vi
talitate și robustețe, prin liniaritate
— ca semn al forței (și nu ca un de
fect de construcție) se adaugă ipos
taza eroului ce cunoaște dualitatea
interioară, creatoare de conflicte cu
lumea si cu sine — specifică omului
ce gîndește și creează in plan socialistoric.
Opinii despre dramaturgia
Realitățile și problematica revolu
de eliberare socială si națională
dedicată actului istoric de la 23 August 1944 ției
au continuat, de-a lungul ultimilor
ani, să se afle în orizontul dramatur
gilor din cele mai felurite generații,
paralel cu conștiința datoriei unei
investigații mai profunde, finalizată
la un nivel estetic corespunzător.
Tendința spre nuanțare și com
plexitate poate fi sesizată si in pie
sele mai noi, ce figurează în această
stagiune jubiliară pe afișele teatre
lor din București, Timișoara, Cra
iova, Cluj-Napoca (naționalul și
Teatrul maghiar de stat). Constanța —
ca expresie a dorinței teatrelor de a
omagia împlinirea a 40 de ani de Ia
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă : „Parola" (Petru Vintilă), „Fo
tografii mărite" (Mihai Duțescu),
„Nevinovatul" (Dehel Gabor).
Lărgirea sferei de investigare a
universului celor ce s-au aflat în
fruntea evenimentului de la a cărui
înfăptuire serbăm patru decenii s-a
soldat cu o interesantă diversificare
a formulelor dramaturgice. Modali
tăți ale teatrului documentar („Pri
măvara eroului") s-au alăturat celor
tipice artei de ficțiune. S-a trecut
de la teatrul „feliei de Viață” la un
teatru mai subtil, psihologic, ori mai
ds
stat
„Valea
Jiului"
din
Petroșani
Scenă dintr-un spectacol al Teatrului
bine fundamentat politic ; de la an
gajarea tezistă, la dezbaterea politică
aptă să implice dialogul cu publi
nou (deși împrejurările evocate
aderă la lupta revoluționară inițiată,
cul și să modeleze mai eficace con
amintesc evenimente atestate do
organizată și condusă de comuniști,
știința omului contemporan ; de Ia
cumentar), accentul nu cade pe
cuceriți de noblețea telului, dar și de
drama realistă nu lipsită însă de
reconstituirea faptelor propriu-zise,
frumusețea morală, dăruirea și ero
trimiteri simbolice (Lovinescu) la cea
ci pe semnificația lor ; pe hotărîrea
ismul celor ce luptau să-1 atingă.
poetică, metaforică („Marele fluviu
și energia celor mai buni fii ai cla
Așadar, încă din primele decenii, in
își adună apele" de Dan Tărchilă,
sei muncitoare, pe trăsăturile lor
focul transformărilor ce au urmat în
piesele lui Leonida Teodorescu).
deaproape actului de la 23 August, se
morale exemplare — revelate în fe
Alături de. conflictul etic, o pondere
conturează teme ce vor reține atenția
lul in care comuniștii rezistă lovitu
însemnată , au început să aibă căuscriitorilor pină tizi : tema libertății
rilor și presiunilor morale, ca și torca necesitate înțeleasă și cea » înțe i..turilor..fiz!ce. în tăria >ci».caro-refuză
țările,-ințrebările de ordin mai larg,
Categoric si cu dispreț sa, plateașcă, . filozofic — idealul comunist apărînd
legerii necesității in istorie —- aso
ca suprema opțiune existențială. Așa
ciată temei opțiunii, surprinderii mo
în schimbul vieții, prețul trădării to
de pildă „Piticul din grădina de
mentului in care numeroși oameni
varășilor și al cauzei, in frumusețea
vară" este apoteoza unei eroine co
gestului cu care își declară deschis
cinstiți se alătură idealurilor revolu
muniste, dar, totodată, și o emoțio
ționare.
apartenența. își asumă sacrificiul su
nantă meditație asupra sensului vie
prem. ridicînd convingerile comu
în chip firesc, in centrul luminos
ții. piesa lui D.R. Popescu integrînniste și eroismul la rang de destin.
află comunistul
al acestor piese
.___ __se____
du-și poezia dramatică și expresivi
Mesajul lor de fermitate, dirzenle,
— in ipostaza de soldat înarmat, dar
tatea unor mituri folclorice româ
intransigentă revoluționară, genero
și de instrument al polarizării ener
nești.
zitate și lumină răsună direct sau
giilor morale si al prospectării vii
străbate implicit către inima citito
Se impune, ea o concluzie, observa
torului. Reflectarea comunistului
rilor
și spectatorilor.
ția că evenimentul de la 23 August
aduce în literatura noastră un nou
tip de erou — emblemă a romantis
1944 s-a menținut mereu viu în aten
Creația dedicată acestor teme ma
mului revoluționar, a unui vibrant
ția dramaturgilor, ca un „izvor de
jore se îmbogățește prin piesele unor
și generos umanism, a unui incan
aoă
vie", apt să mobilizeze talente,
autori ca Dan Tărchilă („Marele
să stimuleze abordarea a noi și noi
descent patriotism. Adîncirea por
fluviu își adună apele"). D.R. Pomodalități dramaturglce. Piesele con
tretelor solicită frecvent evocarea
pescu („Piticul din grădina de
sacrate revoluție! noastre de elibe
retrospectivă. reconstituirea unor
vară"),
Paul
Georgescu
(„Monolog
cu
biografii eroice. Și astfel ajungem
rare socială si națională, antifascistă
fața Ia perete"). Leonida Teodorescu
la „tinerețea eroilor", la piesele ce
și antiimperialistă constituie fără în
ș.a. Dramaturgii își însușesc —•
evocă eroii comuniști în acțiuni
doială mărturii ale unei pagini de
conspirative, în situațiile ilegalității,
practic — ideea că procesele morale
aur din istorie, din devenirea noastră
asociate unei revoluții nu sint nici
în anii mișcării de rezistență contra
politică și umană.
liniare, nici previzibile, nici stereo
fascismului — situații-limită, apte
tipa. Actele politice sînt din ce in
Natalia STANCU
să le releve tăria credinței, dirzenia.

însemnate realizări în întrecere ale colectivelor

științifice și proiectării
Colective fruntașe pe primul semestru
Puternic angajate pentru înfăptuirea exemplară a importantelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului,
colectivele de specialiști din domeniul cercetării științifice și proiectării au
înscris realizări însemnate in întrecerea socialistă desfășurată pe primul se
mestru din acest an. Angajamentele asumate in întîmpinarea celei de-a
40-a aniversări a sărbătorii noastre naționale de la 23 August și a Congre
sului al XIII-lea al partidului au mobilizat eforturile tuturor cercetătorilor,
inginerilor și proiectanților către o calitate nouă, superioară și o eficientă
sporită, întrecerea socialistă a stimulat inițiativa, creativitatea și dorința
de autodepășire, hotărîrea de a aplica în practică principiile noului mecanism
economico-financiar, autoconducerii muncitorești, autogestiunii si auto
finanțării.
Pe baza rezultatelor obținute, în concordanță cu punctajul general, sta
bilit potrivit indicatorilor prevăzuti în criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfîrșitul semestrului I pe primele locuri se situează :
INSTITUTE DE CERCETARE
metalurgice București, cu 2 045,5
ȘTIINȚIFICĂ
puncte.
Locul III : Institutul de cercetări
Locul I : Institutul de cercetări
și modernizări energetice București,
chimice București, cu 2 639,7 puncte.
cu
1 838,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,7 la sută la vo
INSTITUTE DE CERCETARE
lumul total al activității de cercetare
ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
științifică și dezvoltare tehnologică
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
pe bază de contracte de cercetare.
Locul I : Institutul de cercetare
28,9 la sută la productia-marfă in
dustrială, 28,9 la sută la productivi
științifică și inginerie tehnologică
tatea muncii șl cu 29,1 la sută la
pentru industria construcțiilor de
beneficii.
mașini București, cu 3 218,9 puncte.
Realizări importante s-au obtinut
Principalii indicatori de plan au
la obiectivele de cercetare științifică
fost depășiți cu : 13,1 la sută la vo
și dezvoltare tehnologică care vizea
lumul total al activității de cerce
ză reducerea consumului de materii
tare. științifică și inginerie tehnolo
prime, materiale, combustibil și
gică, 16,7 la sută la productivitatea
energie, precum și a-importului de
muncii și cu 22,7 la sută la beneficii.
produse și licențe ; s-a acționat pen
Institutul a acționat pentru redu
tru omologarea de tehnologii și pro
cerea consumurilor energetice, re
duse noi. precum si pentru acor
ducerea importurilor de utilaje și
darea de asistentă tehnică si știin
echipamente,
livrarea in străinătate
țifică unităților care aplică in pro
de proiecte și documentații, precum
ducție rezultatele cercetărilor efec
și pentru introducerea in proiecte a
tuate de institut ; totodată, s-au asi
tehnologiilor de fabricație de con
milat în producție 19 invenții.
cepție proprie, noi și îmbunătățite ;
Locul II t Institutul de cercetări
prin activitatea de microproducție

r

Din discuțiile avute cu factori de
răspundere de la direcția agricolă
și din unități a rezultat ca o direc
ție principală de acțiune preocupa
rea pentru folosirea cu maximum
de randament a întregului parc de
utilaje. Datorită stadiului diferit de
coacere a griului, specialiștii trebuie
să urmărească zilnic parcelă cu
parcelă, chiar fragmentele de par
celă, ca să aleagă pe cele apta de
a fi recoltate. De operativitatea cu
care sînt dirijate combinele in cimp
depinde realizarea vitezei zilnice de
recoltare.
în ziua raidului. în tot județul au
fost recoltate doar 5 145 hectare, ceea
ce reprezintă jumătate din Viteza
planificată. Rezultatele diferite din
tre unități dovedesc însă că se putea
recolta o suprafață mai mare. Ast
fel. în aceeași zi. în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Sinleani au fost recoltate, în medie, cita»
6 hectare cu o combină, la Șiria —
5,4 hectare, iar la Sintana — 4,3
hectare. în schimb. în alte consilii
agroindustriale s-ati recoltat doar
intre 3 și 4 hectare pe combină și
chiar mai puțin.
De bună seamă, se pune întreba
rea : cum de au reușit unele unități
să recolteze suprafețe duble față de
altele ? Am adresat această întrebare
și tovarășului Nicolae Stan, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Sinleani. „După cum ați văzut — ne
spune dinsul — la noi mecanizatorii
încep lucrul de dimineață si-1 în
cheie seara tîrziu de tot în plus,
am stabilit din timp ordinea de recol
tare a parcelelor. în funcție de sta
rea de coacere a lanurilor, ceea ce
elimină deplasările in gol și pier
derile de timp prețios". Aceeași bună

organizare a muncii am constatat si
în consiliul agroindustrial Siria, fapt
ce demonstrează că. acolo unde exis
tă preocupare, se pot găsi soluții
eficiente pentru depășirea condițiilor
mai puțin prielnice,
O curiozitate firească ne-a îndem-

dan. Stefan Lenghel, Aurel Juncan,
Ștefan Bereș și alții recoltează in
fiecare zi între 40 și 50 tone de griu.
Lingă o solă de griu din soiul
„Fundulea 29“ o întîlnim pe tovarășa inginer Doina Vasilescu, președința cooperativei agricole, care
venise să stabilească parcelele ce
urmau să fie recoltate în ziua urmă
toare. Este o solă cu griu frumos,
ceea ce îl face pe tovarășul Nicolae
Mihalache, director adjunct la di
recția agricolă, să aprecieze că de
aici se vor obține în jur de 8 tone
griu la hectar. Pentru a susține cele
afirmate, se face pe loc o evaluare.
Rezultatul — 8 200 kg la hectar !
„Tocmai fiindcă ne așteaptă in
continuare lanuri „grele", adică în-

BRIGADA „SCÎNTEII" TRANSMITE
nat să-i vedem la lucru pe mecani
zatorii și cooperatorii de la C.A.P.
„Ogorul11 din Pecica, unitate care a
realizat anul trecut cea mai mare
producție de grîu la hectar pe țară.
Ne-am oprit la ferma nr. 2, unde
pe o parcelă de 70 hectare erau con
centrate 15 combine. De la inginera
Aurelia Szedlak. șefa fermei, aflăm
că formația a fost dimensionată în
funcție de mărimea suprafeței și a
producției, care se ridică aici la
aproape 6 tone la hectar. Formația
de mecanizatori își propusese ca
pînă spre seară să încheie secerișul
pe această parcelă, ceea ce însemna
o viteză zilnică de aproape 5 hec
tare pe combină. „Desigur, viteza
propusă poate să nu pară prea mare,
dar trebuie să ținem seama de fap
tul că producția la hectar este bună
și. in plus, se mai ivesc și unele
defecțiuni" — ne spune Stefan L6ke,
șeful secției de mecanizare. Cu toate
că in ansamblu mecanizatorii de aici
fac și in actuala campanie dovada
hărniciei și bunei lor pregătiri, exis
tă totuși fruntași între... fruntași.
Bunăoară, mecanizatorii loan Tămăș-

DIN

cărcate cu rod. trebuie să ne orga
nizăm astfel incit să nu pierdem nici
un bob din recoltă și să folosim la
maximum timpul de lucru — ne
spune președinta cooperativei. Ca să
facem față acestui mare volum de
muncă va trebui să se lucreze efec
tiv 13—14 ore pe zi. ceea ce impune
strădanii sporite din partea mecani
zatorilor, a noastră, a tuturor.
în aceeași zi. am fost printre lu
crătorii ogoarelor din consiliul agro
industrial Felnac. Aici, viteza de re
coltare pe o combină este, in medie, de
aproape 3 hectare. Mai exact, ziua
de lucru respectivă a însemnat 170
hectare secerate. Nu este deloc un
ritm satisfăcător, dacă avem in ve
dere că în consiliu există 59 com
bine. De ce atit de puțin 7 — îl în
trebăm pe tovarășul Vasile Bireescu,
directorul S.M.A. Felnac. „în primul
rind. pentru că nu lucrăm cu toate
combinele — ne spune dinsul. Ba,
mai mult, se defectează tocmai cele
de mare capacitate. Pină acum, 6
combine C—14. din cele 19 pe care
le avem, au ieșit din funcțiune fi
indcă li s-a rupt axul de la heder

INSTITUTE DE PROIECTARE
Locul I : Institutul do proiectări
tehnologice pentru industria ușoară
București, cu 3 596,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9.1 la sută la vo
lumul total al activității de proiec
tare, 30 la sută la numărul total al
obiectivelor de proiectare. 22 la sută
la productivitatea muncii și cu 4,2 la
sută la beneficii ; depășiri de plan
au mai fost obținute la tehnologiile
de fabricație și execuție de concep
ție proprie, noi sau îmbunătățite,
introduse în proiecte, gradul de uti
lizare a proiectelor tip și la valoarea
lucrărilor elaborate și livrate pentru
străinătate : s-a acționat pentru re
ducerea importurilor de utilaje și
echipamente, consumurilor energe
tice fată de proiectele tip sau fata
de cele realizate anterior, precum și
pentru punerea in funcțiune inajnte
de termen a obiectivelor de investi
ții proiectate in unitate ; institutul
a asimilat in producție un număr
de 239 invenții.
Locul II : Institutul de studii șl
proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare București, cu 2 059,9 puncte.
Locul III : Institutul de proiectări
de secții și uzine metalurgice Bucu
rești, cu 1 952,2 puncte.
(Agernres)

Mereu la datorie,
pe șantierele patriei

(Urmare din pag. I)

Marea Neagră, realizare epocală a
poporului român, grandioasă operă
a anilor care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, la
kilometrul 1 din cei 26 ne care-i va
avea noua magistrală de apă de la
j Poarta Albă — Midia. cprcțșpan<j.ep.r
Wîl nostru George Mihăescu ne face
legătura Cu comandantul Șantierului
national al tineretului. Nicolae Iva
nov, care ne spune :
— Zilele acestea, cei peste 2 000 de
brigadieri, veniți din toată tara, au
încheiat lucrările de excavații pe
acest prim kilometru din cei cinci pe
care-i vom construi noi. si încheiem
turnarea centurii de beton de la cota
zero. Pînă acum, am extras si trans
portat 4 milioane metri cttbi de pămînt si rocă, si am executat lucrări
de protecție a malurilor pe 150 000
metri pătrați. în cinstea celor două
mari evenimente politice ale anului,
ne-am angajat să terminăm excavatiile pe întregul tronson de 5 kilo
metri si lucrările de finisaj pe 2 ki
lometri. Ne vom mobiliza toate for
țele. pentru a ne respecta cuvintul
dat. faptele brigadierilor noștri con
stituind cel mai frumos omagiu pe
care îl aducem secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, prietenul cel mai iubit al
tineretului patriei.

Secerișul griului avansează,
dar ritmul zilnic trebuie mult sporit
Pină în seara zilei de 19 iulie, în unitățile agricole din județul Arad
griul a fost strins de pe 38 600 hectare, ceea ce reprezintă 40 la sută din
suprafața cultivată. „Pentru buna desfășurare a campaniei de seceriș au
fost pregătite 1 654 combine, la care se adaugă alte 212 venite din jude
țele Sălaj. Cluj. Hunedoara și Botoșani — ne spune tovarășul Gheorghe
Pușcău, secretar al comitetului județean de partid. Folosind la întreaga
capacitate toate Combinele, avem condiții ca să inchelem secerișul griu
lui în zece zile bune de lucru". Pentru a vedea cum se acționează în
lanuri în vederea recoltării în timp cit mai scurt și fără pierderi a
întregii producții de grîu, am Întreprins un raid în mai multe coope
rative agricole din județ.

s-au obtinut 159 modele și prototi
puri.
Locul II : Institutul de cercetări si
proiectări pentru industria materia
lelor de construcții București, cu
3 017,1 puncte.
Locul III : Institutul de cercetare
științifică si inginerie tehnologică
pentru automatizări și telecomunica
ții București, cu 1 576,4 puncte.

și nu avem altele pentru schimb.
teza de lucru este sub media pe
Sperăm însă să rezolvăm cit mai
județ. Am reținut citeva din măsu
repede această problemă. Am găsit
rile ce vor fi luate de urgență. în
sprijin la I.M.U. Arad, care ne va
principal, se va acționa pentru întă
executa 67 de axe“.
rirea controlului in vederea folosirii
Directorul S.M.A. ne-a vorbit și
cu mai multă eficientă a fiecărei ore
de alte defecțiuni care generează
bune de lucru ; organizarea for
*
frecvente întreruperi. Am reținut • mafiilor de combine în funcție de
insă că și de modul în care meca
mărimea solelor ; constituirea unor
nizatorii exploatează și întrețin aechipe speciale de întreținere și re
ceste combine depinde menținerea
parații a combinelor care să lucreze
sau. dimpotrivă, scoaterea lor din
pe timp de noapte ; efectuarea re
funcțiune. E adevărat, lanurile sint
glajelor doar în prezența șefilor de
inegal coapte, cu 20—30 la sută plan
fermă și redistribuirea operativă a
te verzi, ceea ce solicită la maximum
combinelor din unitățile care încheie
combinele, dar tocmai de aceea se
recoltarea. Desigur, prin aplicarea
impune ca mașinile să fie exploatate
riguroasă a acestor măsuri, indicele
cu cea mai mare grijă. Altfel, există
de folosire a combinelor din unită
riscul să se forțeze diferite angrețile respective va crește sensibil.
Există însă și alte probleme ce tre
buie soluționate neîntîrziat. Prima
dintre acestea este cea a pieselor de
schimb. In momentul de față lipsesc
din magaziile unităților și de la baza
JUDEȚUL ARAD
județeană de aprovizionare tehnicomaterială 39 de repere pentru com
bine și 10 pentru presele de balotat
paie, absolut necesare pentru buna
naje și curele care, în cele din urmă,
funcționare a acestor utilaje. Cel mai
cedează. în aceste condiții, este
frecvent ni s-a vorbit de lipsa cu
esențial ca viteza de înaintare a
relelor de transmisie. A fost o în
combinelor să fie corelată cit mai
cercare de producere a curelelor pe
riguros cu starea lanurilor. Din pă
plan local, dar deocamdată ea n-a
cate, nu se procedează așa si con
dat rezultatele așteptate și. ca atare,
secințele apar imediat.
asigurarea lor rămine o problemă ce
Cit privește unitățile agricole din
trebuie rezolvată de urgentă.
cele opt consilii agroindustriale unde
în ansamblu, se poate spune că în
în ziua raidului nostru s-au recoltat
județul Arad există preocupare pen
sub trei hectare cu o combină, tre
tru a se stringe cît mai repede și
buie să spunem că. deși ar putea
invoca unele condiții obiective —
fără pierderi întreaga recoltă de
majoritatea sint în zona colinară,
griu. Problema esențială, după cum
unde in ultima perioadă a plouat
a rezultat peste tot pe parcursul
mai mult — totuși printr-o mai bună
documentării noastre, o constituie
organizare a muncii in cimp rezul
asigurarea tuturor condițiilor pentru
tatele ar fi fost mai mari. Acum
folosirea combinelor la capacitatea
timpul s-a îmbunătățit și este ne
maximă. în ultimă instanță, de acesar ca în zilele următoare să se
realizeze o viteză de lucru corespun
ceasta depinde realizarea și depăși
zătoare. astfel incit recoltarea să se
rea vitezelor zilnice de lucru și în
încheie grabnic și în această zonă.
cheierea intr-un ritm cît mai scurt
La Trustul S.M.A. Arad am pur
a recoltării griului.
tat o discuție cu tovarășul director
Pantelimon Novac, cu privire la mă
I.urîan CIUBOTARU
surile ce se impun pentru intensi
Tristan MIHUTA
ficarea ritmului la seceriș, mai ales
în consiliile agroindustriale unde vicorespondentul „Sclntelt
*

Termen de execuție ? îna
inte de termen I U telefon> co
respondentul nostru Nicolae Mocanu
din BRAȘOV, - 11 întrebăm cu ce
noutate se înscrie la cuvînt și ne
răspunde : „Noutatea s-a publicat în
ziarul de miercuri. 18 iulie, cînd. în
tabelele cu fruntași în întrecerea
socialistă. locul I în domeniul con
strucțiilor industriale ii ocupă Trus
tul antrepriză generală de consttuctii-instalații Brașov. Dar toate de
pășirile consemnate în ziar la indi
catorii prevăzut! în întrecere au fost,
la rindul lor... depășite cu mult în
aceste ultime zile. După cum am
aflat de la directorul trustului, to
varășul Gheorghe Razi, chiar in
această săptămînă constructorii de
aici au predat șapte noi capacități
de producție. între care una foarte
importantă, de etanșări mecanice si
Piese de schimb la întreprinderea de
matrițe din Odorheiu Secuiesc, Toate
șapte — înainte de termenul plani
ficat".
Tot înainte de termenul prevăzut
au fost puse în funcțiune noi capa
cități de producție și in județul
BOTOȘANI.
— Cîte una în fiecare din
zilele acestei săptâmîni — ne
precizează Silvestri Ailcnci. Ba, nu.
Marți și miercuri au fost cîte două.
Deci, în total, 8 noi investiții pro
ductive în tot atitea întreprinderi
botoșănene, între care și „Electro
*
contact", care și-a sporit acum capa
citatea de producție cu aproape 15
la sută. Și este cît se poate de sem
nificativ faptul că numai valoarea
mijloacelor fixe puse în acest an
în funcțiune, pînă acum, este de
peste trei ori mai mare decît inves
tițiile alocate întregului județ in
anul 1965 !
De pe tînâra platformă industrială
a orașului Negrești, județul VAS
LUI, orașul însuși fiind edificat in
ultimii ani. Petru Necula ne dă de
veste : „Chiar în ziua în care s-au
împlinit 19 ani de la Congresul al
IX-lea al partidului s-a încheiat
montajul tuturor utilajelor de lă
noua întreprindere de vigonie, pro
filată pe valorificarea superioară a
materialelor textile rezultate în
procesul de fabricație in unități de
profil din diferite județe a.le țării".
Inginera Eugenia Ene, directoarea
noii întreprinderi, adaugă : „Anga
jamentul pe care ni l-am luat, ca
întreprinderea să intre în funcțiune
cu o lună taai devreme, va fi res
pectat întocmai. în cinstea marii
sărbători naționale de la 23 August
vom livra primele produse pe piața
internă și la export".
Tot în cinstea gloriosului August
se va produce și prima tonă de
zahăr în noua și moderna fabrică de
la _ Fundulea, județul CĂLĂRAȘI.
Aflîndu-se, ieri, în mijlocul construc
torilor de aici. Rodica Simionescu
elogiază ritmul intens de lucru, des
fășurat contracronometru. la toate
„punctele fierbinți" ale șantierului :
centrala termică, platforma de depo
zitare a sfeclei de zahăr, stația de
epurare, secția de rafinare. Peste
tot, unde termenele de execuție se
realizează înainte de... termen !

Constructori de... pîine.
Există și astfel de constructori —
ne asigură Stan Ștefan, care ne
transmite din județul TELEORMAN
o relatare despre ampla concentrare
de forțe umane și mecanice pentru
realizarea unuia dintre obiectivele
de cea mai mare importanță pentru
agricultură : programul de transfor
mare a naturii, de irigații, desecări
și de combatere a eroziunii solului,
în această săptămînă, în sistemul de
îmbunătățiri funciare Vilșoara Nord,
constructorii au încheiat lucrările pe
noi suprafețe amenajate pentru iri-

gat, însumind acum peste 14 000 de
hectare. Apa adusă din Dunăre, prin
canale magistrale și secundare, dă
vigoare cimpurilor și grădinilor din
Peretu, Plosca, Urluiu. Roșiori de
Vede. Pentru ca picăturile vitale ale
apei să ajungă la rădăcina plantelor, s-au exgayat milioane de
metri cubi de pămint, s-au executat
numeroase denivelări cu buldozerul
și cu screperul, s-au croit sute de
kilometri de drumuri.
Aflat la unul din punctele de
lucru, în apropierea noii stații de
punere sub presiune nr. 30. în mijlocul sutelor de modelatori ai Dămintului. arhitecți anonimi ai cîmpiei, constructori de... piine, care
mînuiesc cu pricepere uriașele ma
șini și utilaje, inginerul Dumitru
Ruș, un „veteran" al șantierelor de
îmbunătățiri funciare din țara noas
tră. ne spune : „Ne-am angajat ca
în acest an. anul 19 al Congresulu'
al IX-lea al partidului și anul Cor
greșului al XIII-lea. să realizăm in
județul Teleorman lucrări de dese
care pe o suprafață record de 30 000
hectare, de drenaje pe 2 500 hectare
și de combatere a eroziunii solului
Pe alte 4 000 de hectare".

*'
>» Bun venit în casă nouă!
Urare adresată în această săptămînă
de constructori, de zeci și sute de
ori tot atitor familii de oameni ai
muncii care s-au mutat în aparta
mente noi, confortabile. In două din
astfel de apartamente a poposit] ieri
și corespondentul nostru pentru ju
dețul CLUJ, Marin Oprea : ,,N-a
fost nevoie să sun la ușă. Ușile erau
larg deschise. Tocmai își mutau mo
bila. Cele două apartamente din
blocul L-22, cartierul „Zorilor", au
fost luate in primire de Iuliu Rus și
Makd Zoltan. Amîndoi sînt muncitori
la Combinatul de utilaj greu din ClujNapoca. Amindoi lucrează în aceeași
secție. Sînt foarte
"
buni prieteni,
se stimează și se ajută reciproc,
Au ținut să fie împreună nu nu
mal la locul de muncă, ci și acasă,
pentru ca și familiile lor să se cunoască mai bine, să fie mai apro__
piate. Și cazul nu este singular. : Nu
mai in ultimele zile, alți 70 de oa
meni ai muncii din combinat, români
și maghiari, s-au mutat în apar
tamente noi. Cu toții au avut numai
cuvinte de laudă pentru lucrul bine
făcut al constructorilor".
Aceleași cuvinte de apreciere pen
tru harnicii constructori și-a notat în
carnetul de corespondent și Cezar
Ioana din județul TIMIȘ : „Lucrăto
rii de pe schelele de aici s-au între
cut, în ultimul timp, pe el înșiși. In
această săptămînă, ei au „rotunjit"
la 2 000 numărul apartamentelor
executate în acest an, cu peste 300
mai multe decît prevederile planu
lui".
Un călduros „bun venit" le-au adre
sat constructorii și beneficiarilor care
au luat in primire noua maternitate
din BRĂILA, despre care Corneliu
Ifrim ne spune că este unul din cele
mal frumoase și mai moderne edifi
cii ale municipiului de pe malul
Dunării. Prevăzut cu peste 500 de
paturi și înzestrat cu aparatură per
fecționată, noul edificiu de sănătate
asigură condiții dintre cele mai bune
pentru îngrijirea mamei și a copi
lului.
La un alt edificiu de sănătate —
spitalul cu 700 de paturi, cuplat cu
policlinică din ORADEĂ, construc
torii apropie tot mai mult ziua in
care îl vor da în folosință, lucrind
în această săptămînă. cit altădată in
două — ne asigură corespondentul
nostru loan Laza. A fost o săptămină
de muncă record, care le-a întărit
convingerea că pot obține un succes
de răsunet : terminarea lucrărilor- cu
mai bine de două luni inainte de
termen.

Am surprins aici doar cîteva fapte din faptele de muncă ale con
structorilor de pe șantierele patriei. Urărilor de „bun venit" cu care
constructorii îi întîmpină pe cei care își iau în primire opera lor, li se
răspunde, din partea acestora, cu tot atitea felicitări pe care le merită
din plin. Astăzi, de ziua lor, „Ziua constructorului", felicitindu-i din
inimă pentru succesele obținute, întregul popor le urează noi și presti
gioase împliniri în nobila și rodnica activitate pe care o desfășoară.
Consacrată înfloririi patriei socialiste.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă de felicitare lui David Lan
ge, cu prilejul desemnării sale în
funcția de prim-ministru al Noii
Zeelande.

Stimate domnule președinte.

Prețuiesc mesajul dumneavoastră de felicitare cu ocazia independentei
noastre.
Dorința de pace tn lume, bazată pe respectul independentei naționale,
a fost și este un element fundamental în experiența americană.
împărtășim cu dumneavoastră acest ideal și apreciem bunele dumnea
voastră urări.
Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale
româno-siriene de cooperare economică
și tehnico-științifică
La București au început, simbătă
dimineața, lucrările celei de-a VI-a
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-siriene de coope
rare economică și tehnico-științifică.
Delegația română este condusă
de Gheorghe Oprea, prim viceprimministru al guvernului, președintele
părții române in comisie, iar dele
gația siriană de Abdel Kader Kaddoura. viceprim-ministru
pentru
problemele economice, președintele
părții siriene in comisie.

In spiritul Înțelegerilor convenite
cu prilejul intîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt, oele două delegații
analizează modul cum au fost înfăp
tuite hotărîrile sesiunii precedente,
stadiul actual al relațiilor economice
bilaterale, posibilitățile dezvoltării in
continuare a acestor relații De mul
tiple planuri, lărgirii si diversificării
schimburilor reciproce de mărfuri.
(Agerpres)

Un milion de tractoare!
(Urmare din pag. I)
tentialului ei revolu
ționar. patriotic, des
cătușat în acea istorică
zi de 23 August. 1944.
Fericită coincidentă :
tractorul cu numărul
1 000 000 a fost con
struit în uzina care
l-a zămislit si ne nu
mărul 1. ..veteranul"
IAR-23. Aceeași uzină
care în cincinalul 19661970 realiza în medie
pe lună 1 800 de trac
toare. in acest cincinal
este capabilă să pro
ducă tot într-o lună
5 600 1 întreprinderea
brașoveană realizează
acum 40 de tipuri de
tractoare, in peste 300
de variante construc
tive. cu puteri cuprin
se între 26 și 360 CP,

pe roti si senile, agri
cole si industriale.
Ca urmare a indica
țiilor și orientărilor
secretarului
general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu. în
..geografia" tractorului
românesc au apărut
modificări substanția
le. Importante între
prinderi constructoare
de tractoare avem as
tăzi si la Craiova.
Oradea.
Timișoarea.
Miercurea-Ciuc si Re
ghin. împreună cu
Brașovul, ele au pro
pulsat fabricația de
tractoare din tara
noastră pe unul din
primele locuri in lume,
concurind de la egal
la egal cu cele mai
reputate firme mon
diale. O dovadă a so

licitărilor mereu crescinde ne plata externă
este si faotu! că de la
3 200 de tractoare ex
portate în 1965. cifra
de export a crescut in
acest an la peste
65 000, tractoarele ro
mânești puțind fi întilnite acum in peste
90 de țări de pe toate
continentele.
Un milion de trac
toare — iată o nouă
st strălucită mărturie
că toti oamenii muncii
din tara noastră, fără
deosebire de națio
nalitate.
acționează
cu sporită energie
si spirit revoluționar
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe acest an si
pe întregul cincinal,
pentru continua înflo
rire a patriei.

Bucuriile muzicii. Panoramic liric
învățămînt — anul 40
Muzică șl tinerețe
Din lumea științei
Patru decenii de muzică româ
nească
15.50 Magistrala revoluției
16,10 Ecran de vacanță. Desene animate
16,35 Universul femeilor
17,00 Serată muzicală TV. Tinere talen
te ale țării (II)
10.40 Noua Industrie aeronautică
19.00 Telejurnal • Sub semnul anului
jubiliar
19;20 Telerama
19.50 Instantanee
20,05 Seară de muzică românească
20.40 Generația deceniului patru al li
bertății noastre
' SI,06 Muzică de jaz
31.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
12.45
13.30
13.50
14.20
14.50
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8.30 Televacantă școlară. Călătorie pe
harta țării. Traseele luminii
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei
10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toti
11,45 Lumea copiilor © 12,40 — Telefilmoteca de ghiozdan : Pistruiatul
— episodul 9 (color),
13.00 Telex
13,05 Album duminical
.6,43 Republica Arabă Egipt S Imagini
contemporane
17.10 Micul ecran pentru cel mici (color)
17.30 Seara Televiziunii poloneze (color)
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului Jubiliar
19.30 Cîntarea României. Spectacol rea
lizat In colaborare cu comitetele
de cultură și educație socialistă ale
județelor Cluj și Bistrița-Năsăud
30,00 Seara Televiziunii poloneze. Film
artistic : „Ziua de naștere a unui
ttnăr varșovian” (color). Producție
a studiourilor poloneze
31.30 Varietăți muzicale (color)
31,50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL t

9,00 Formații folclorice tn
Festtvalul
național „Cintarea României0,30 Viata culturală
9.50 Teleenciclopedia
10.10 Muzica 7... nimic mai simplu 1
11,15 Din țările socialiste
11,40 Salonul TV al artelor plastice
12,20 Viața economică

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
zilele de 23, 24 și 25 iulie. în tară :
Vremea va fi in general frumoasă, cu
cerul variabil, favorabil averselor de
ploaie In zonele de deal și de munte.

LUNI 23 IULIE 198*
30,00 Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului jubiliar
30.20 40 de ani de Istorie nouâ. Reali
zări șl perspective. Congresul al
IX-lea — deschizător al celei mal
dinamice epoci din istoria Româ
niei
30.50 Să urce națiunea spre comunism
In zbor. Muzică șl versuri
31,05 Copiii — vigoarea șt tinerețea na
țiunii
31,15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi tn 600 de secunde
21,55 Orizont tehnico-ștlintiflc. August
’44 — August ’84. 40 de ani de im
petuos progres
tehntco-știlnțlflc.
Ingineria genetică șl cercetarea agricolă
22.20 Telejurnal (parțial color)

Vîntu! va sufla slab plnft la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 șl 20 de grade. Iar maximele in
tre 22 și 32 de grade, izolat mai ridica
te. Pe alocuri, se va produce ceață, tn
București : Vremea va fi în
general
frumoasă, cu cerul variabil. Vintul« va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 14 șl 17
grade, Iar maximele intre 28 și 32 de
grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
La Cimpulung Moldovenesc, timp
frumos si condiții bune pentru lotul
reprezentativ de fotbal, cu ocazia
primului stagiu de pregătire în ve
derea meciurilor cu echipele R.D.
Germane (29 august — meci amical)
și Irlandei de Nord (12 septembrie,
în preliminariile campionatului mon
dial). O în prezent, la lot sînt 22 de
jucători : Lung. Moraru — Rednic,
Negrilă. Zare. Ștefănescu. Iorgulescu. Andone. Belodedici. Ungureanu — Țicleanu, Klein. Irimescu,
Hagi. Mateuț, Balint — Geolgău,
Gabor, Cămătaru. Coraș, Orac, Lă-

cinema
© Saltimbancii — 9; 11; 13, Trei scri
sori secrete —• 15; 17; 19 ;
DOINA
(16 35 38).
© Puterea
șl
adevărul :
TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 12; 16: 19.
• Șapte băieți și o ștrengărită : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Vreau să știu de ce am aripi :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
•
Capcana
mercenarilor :
LIRA
(31 71 71) — 15.30: 17,30; 19.30.
© Brigada diverse in alertă : UNION
(13 49 04) — 9,30: 11,30; 13,30;
15,45;
18; 20.
© Secretul Iul Bachus : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17.30; 19,30.
O Aventuri la Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30: 18.30.
© B.D. la munte și la mare : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17.15; 19,30.
© Haiducii lui
Șaptecai :
PACEA
-(60 30 85) — 15.30; t7,30; 19.30.
© Ca-n filme : VOLGA (79 71 26) —
9; 11.15: 13.30: 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30: 15,45:
18; 20.
® Scopul și mijloacele : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17.30: 19,30.
© Runda 6 : FLACARA (20 33 40) —
15: 17: 19.
© Titanic vals : STUDIO (59 53 15) —
10; 12.15; 15; 17: 19.
© întoarcerea Vlașinilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Călăreții de dimineață : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Lovitură fulgerătoare : VICTORIA
(16 28 70) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.

cătuș. • Ieri, antrenorul Mircea Lucescu a programat un joc de antre
nament la Gura Humorului. • Cam
pionatul diviziei A va începe la 2
septembrie, turul incheindu-se Ia 16
decembrie 1984. © Ieri a început pe
rioada de transferări, care va dura
pînă Ia 5 august. • Campionatele
celor trei serii ale diviziei B vor de
buta la 26 august, iar turul se va
termina la 16 decembrie ; pentru
divizia C datele competiției vor fi :
2 septembrie — debut. 9 decembrie
— încheierea turului.
© Locotenent Cristina : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15:
17,15; 19.30, Ia grădină — 20,45.
© Legenda : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30,.
• Aceeași dragoste : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Marfă furată: SCALA (11 03 72) —
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20, FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Rocky II : FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Colina: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21.
• Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15;
16: 18; 20.
© Salutări cordiale de pe Terra : LU
MINA (15 61 10) — 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18; 20.
• Omul
«I
fiara :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15, 16; 19,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12: 16; 19. MO
DERN (23 71 01) — 9: 12; 16: 19.
• Cobra se întoarce : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20, la grădină — 21.
• Cineva
ca tine :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.
© Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
12; 16: 19. AURORA (35 04 66) — 9;
12; 16: 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 12;
16; 19, la grădină — 21.
• Legenda călărețului singuratic :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30:
15.45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15.30; 17,45: 20,
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,31);
15,30;
17,30; 19,30.

Cronica zilei
Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația militară chineză
condusă de tovarășul Yang Dezhi,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P. C. Chinez, secretar general ad
junct al Comisiei Militare a C.C.,
șeful Marelui Stat Major al Armatei
Populare Chineze de Eliberare, care,
in perioada 12—21 iulie, a efectuat o
vizită de prietenie în țara noastră.
Pe timpul vizitei, delegația mili
tară chineză a fost primită de tova
rășul
general-colonel
Constantin
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, și a avut
convorbiri la Marele Stat Major.
Oaspeții au vizitat unități și insti
tuții militare de invătămint, obiecti
ve economice și turistice.
La plecare, pe aeroportul Otopenl,
delegația a fost salutată de general
colonel Vasile Milea, prim-adjunct
al ministrului apărării naționale și
șef al Marelui Stat Major, de gene
rali și ofițeri superiori.
Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul R. P. Chineze in tara noas
tră. Shi Shangwen, atașatul militar
aero și naval al R. P. Chineze la
București, membri ai ambasadei.

A 40-A ANIVERSARE A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

Salut fierbinte poporului polonez prieten,
la marea sărbătoare națională
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone
VARȘOVIA

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a] Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, întregului popor polonez
cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul' marii
sărbători naționale, cea de-a 40-a aniversare a Zilei Renașterii Poloniei.
în cele patru decenii care au trecut de la eliberarea patriei de sub do
minația fascistă, oamenii muncii polonezi, sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez, au obtinut realizări remarcabile in opera de con
strucție a socialismului. în dezvoltarea potențialului economic al tării, in
înflorirea culturii, științei șl invățămintului, in ridicarea nivelului de viată
al poporului.
Nutrind sentimente de caldă prietenie și prețuire fată de poporul frate

polonez, comuniștii și întregul popor român urmăresc cu viu interes si se
bucură de succesele Poloniei socialiste in realizarea obiectivelor stabilite
de Congresul al IX-lea al P.M.U.P., in lupta pentru securitate, destindere
și colaborare internațională, pentru pace și socialism.
Folosim acest prilej pentru a ne exprima încrederea că. actionînd îm
preună. in spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite recent, raporturile
de colaborare și prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica
Populară Polonă se vor ridica la un nivel și mai înalt, se vor extinde și
adinei tot mai mult în domeniile politic, economic, științific și cultural, in
interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a păcii și socialismu
lui, destinderii și colaborării internaționale.
La aniversarea marii sărbători a Poloniei prietene, vă adresăm dum
neavoastră. comuniștilor, întregului popor polonez urări de noi si tot mai
mari succese în înaintarea neabătută a patriei pe calea socialismului, in
lupta pentru triumful păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

★

In perioada 17—21 iulie a.c„ o de
legație de activiști ai Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, condu
să de Tibor Ritter, adjunct al șefu
lui Secției Agitație și Propagandă a
C.C. al P.M.S.U., a efectuat, la invi
tația C.C. al P.C.R., o vizită pentru
schimb de experiență in tara
noastră.
Oaspeții unguri au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., comitetele ju
dețene de partid Prahova și Vrancea,
Academia „Ștefan Gheorghiu", au
vizitat unități industriale și obiective
soci al-culturale din Capitală și ju
dețele Prahova și Vrancea.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Petru
Enache, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
A fost prezent Tibor Hodicska, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Republicii
Populare Ungare la București.

DE LA C. E. C.
Prin dobinzîle si ciștigurile . pe
care Casa de Economii si Consemnatiuni le acordă tuturor depună
torilor se materializează unul din
avantajele generale de care bene
ficiază toti cei care economisesc la
C.E.C. Dobinzile acordate anual
care se înscriu in libretele titula
rilor , ogi. se acordă sub formă de
cîstiguri prin trageri la sorti luna
re sau trimestriale răsplătesc din
Plin spiritul de economie și con
tribuie la creșterea veniturilor oa
menilor muncii de la orașe si sate.
Sucursalele si filialele C.E.C..
precum si agențiile C.E.C. orășe
nești si sătești autorizate înscriu in
tot cursul anului dobinda cuveni
tă pentru depunerile efectuate oină
la 31 decembrie 1983 pe libretele
de economii la care dobinda se acordă in numerar. Dobinda cuve
nită pentru depunerile efectuate in
conturile curente personale se adaugă la soldul contului fără a fi
nevoie ca titularul să solicite ex
pres acest lucru.
Depunătorii din localitățile unde
unitățile C.E.C. nu fac operații de
înscriere a dobinzilor (in special
din mediul sătesc) au posibilitatea
de a preda libretele la unitățile
C.E.C.. unitățile poștale si coope
rativele de credit din aceste loca
lități si care efectuează operațiuni
C.E.C., spre a le trimite unităților
C.E.C. care tin fișele de cont ale
libretelor respective pentru în
scrierea dobinzilor. La depunerea
libretelor, titularilor li se eliberea
ză adeverințe de primire, urmind
ca după înscrierea dobinzilor să le
fie restituite libretele care le apar
țin.
Este important de retinut că după
data de 1 octombrie a fiecărui an
unitățile poștale efectuează resti
tuiri numai din libretele de econo
mii in care a fost înscrisă dobin
da De anul precedent. Pentru res
tituirea de sume după această dată
din libretele in care nu s-a înscris
dobinda pe anul precedent, depu
nătorii se vor adresa unităților
C.E.C. unde pot solicita si înscrie
rea dobinzilor in libretele de eco
nomii.

• Iml sare țandăra : GRADINA LIRA
(31 71 71) - 31.
• Polițist sau delincvent : GRADINA
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Poveste din Hollywood
—
19,30.
© Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra"
(14 75 46. sala
Schitu Măgureanu) :
Amintiri — 19; (la Complexul sportiv
„Lacul Tel") : Poezia muzicii tinere
— 20.30.
• Teatru! Mic (14 70 81, la Rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : August eli
berator — spectacol de sunet și lumi
nă — 21.
• Teatrul de comedie (16 64 60.
la
Teatrul de vară Herăstrău) :
Arma
secretă a Iui Arhimede — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78. grădina Boema) :
Va
canță cu ctntec — 19.30: (grădina Că
răbuș) : Spectacol de divertisment și
film — 20,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Arca bunei speranțe — 18.30.
© Estrada armatei (grădina de vară
C.C.A., 13 60 64) : Estrada in croazieră
— 16,30; Atenție ! Estrada In emisie —
19,30.
• Ansamblul ..Rapsodia română"
(13 13 00, la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Recital Ion Dolănescu șl invi
tații săi — 19,30.

•>

Poporul polonez prieten aniver
sează astăzi 40 de ani de îa elibe
rarea patriei sale de sub jugul
fascist — Ziua Renașterii Poloniei.
Eveniment de importantă epocală
pentru destinele națiunii poloneze
și ale statului polonez, victoria de
acum patru decenii a încununat în
mod strălucit lupta eroică, plină de
sacrificii a clasei muncitoare, a
maselor largi populare, a tuturor
forțelor patriotice, democratice, tn
frunte cu comuniștii, împotriva
cotropitorilor hitleriști, pentru in
dependentă, pentru salvgardarea
ființei naționale și făurirea unei
vieți libere și demne.
Este știut că in oerioada ocupa
ției fasciste — invadarea tării la
1 septembrie 1939 mareînd începu
tul desfășurării largi a celui de-al
Il-lea război mondial — ani de
teribilă teroare, de execuții în masă
și fărădelegi fără seamăn comise
de fasciști, care și-au pus ca scop
lichidarea Poloniei și exterminarea
fizică a poporului polonez, cei mai
buni fii ai acestuia, însuflețiți de
un fierbinte patriotism, și-au mo
bilizat toate resursele în lupta Îm
potriva cotropitorilor, pentru eli
berarea tării, tn întreaga perioadă
a ocupației, în mișcarea de rezis
tentă. au luptat milioane de polo
nezi — partizani, militari, munci
tori. țărani și intelectuali, bărbați
și femei, tineri și vîrstnici. Con
comitent. au fost organizate unități
militare regulate în emigrație, care
au luptat pe toate fronturile îm
potriva armatelor naziste, aducînd,
alături de armata sovietică, de ar
matele celorlalte state ale coaliției
antihitleriste, o contribuție^ însem
nată la victoria finală asupra fas
cismului.
La 22 iulie 1944 pe prima por
țiune de teritoriu polonez eliberat
a fost instaurată puterea oameni
lor muncii, reprezentată de Co
mitetul Polonez de Eliberare Na
țională. Odată cu eliberarea de
plină a tării, poporul polonez a

devenit — pentru prima oară in
îndelungata sa istorie — liber și
stăpin pe destinele sale.
însuflețiți de Idealurile libertății
naționale și sociale, oamenii mun
cii polonezi, sub conducerea parti
dului comuniștilor, s-au angajat,
imediat după eliberare, intr-o vastă
activitate constructivă, tnvingînd
Imensele piedici șl greutăți lăsate
moștenire de ocupația hitleristă,
masele populare au înfăptuit pas
cu pas programul cutezător elabo
rat de Partidul Muncitoresc Unit
In vederea reconstruirii din teme
lie a Poloniei și angajării ei pe o
nouă traiectorie a dezvoltării
social-economice.
Retrospectiva celor patru decenii
de putere populară stă mărturie
faptului că, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez,
clasa muncitoare, masele populare,
au obtinut mari realizări in dez
voltarea multilaterală a tării. Li
bertatea și independenta națională,
trecerea puterii în mîinile celor ce
muncesc, lichidarea exploatării,
edificarea unei puternice temelii
materiale pentru progresul con
tinuu al Poloniei sint cuceriri fun
damentale înscrise la loc de cinste
in bilanțul acestor ani. înfăptuirea
politicii de industrializare, promo
vată cu consecventă de oartid. a
dus la construirea a sute de uzine,
fabrici. combinate moderne, Ia
crearea de noi centre industriale
cu un înalt potential productiv, la
dezvoltarea generală a forțelor de
producție. O puternică înflorire au
cunoscut Invățămîntul, știința și
cultura.
Prin- eforturile depuse de- partid
popor se traduc treptat în viață
măsurile adoptate de cel de-al
ÎX-Iea Congres ai partidului pri
vind
solutionarea
problemelor
complexe, economice și sociale, cu
care Polonia s-a confruntat in
ultimii ani. Ca urmare a acestor
măsuri, economia tării a pășit pe

linia redresării și unei dezvoltări
ascendente. înregistrîndu-se un șir
de succese notabile în creșterea
unor ramuri de bază, ca industria
extractivă. în sporirea eficientei
economice. Partidul își întărește
rolul conducător, a cresout partici
parea organelor reprezentative la
conducerea treburilor tării, sporesc
rîndurile forțelor politice si sociale
reunite în Mișcarea Patriotică de
Renaștere Națională.
Marea sărbătoare națională a
Poloniei socialiste constituie un
fericit prilej de a evoca relațiile
tradiționale de prietenie și co
laborare dintre ponorul român și
poporul polonez, care, de-a lungul
vremii, s-au găsit adesea alături
în lupta pentru independentă, pen
tru eliberare națională si socială.
Puternic stimulate de comunitatea
de orînduire, a telurilor si aspira
țiilor fundamentale, relațiile din
tre țările și nonoarele noastre s-au
dezvoltat nuternie. ne cele mai
diverse planuri. în anii construirii
socialismului. O contribuție de cea
mai mare importantă la întărirea
prieteniei si colaborării dintre cele
două țări si ponoare — în domeniul
politic, economic, tehnico-știintific
Si cultural, ca si De nlan interna
țional. în lupta nentru securitate
și nace In Eurona și în în
treaga îume — au adus întâlnirile
și convorbirile, de la București și
de la Varșovia, dintre tovarășul
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al P.C.R.. președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. Apreciind
rezultatele ultimei întîlniri la
nivel înalt, desfășurată în luna
iunie. în capitala Poloniei, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta :
„în cursul convorbirilor am ajuns
la concluzia comună de a acționa
împreună pentru ridicarea cola
borării româno-poloneze la un

nivel sî mai înalt — si putem
spune că există mari posibilități ca
aceste relații să se dezvolte atit
in domeniul economic, cit si în do
meniul politic, științific, cultural,
precum si al lărgirii schimburilor
intre oamenii muncii din tarile
noastre".
La rindul său, tovarășul WOJCTECH JARUZELSKI sublinia :
„Dorim să dezvoltăm in continuare
legăturile multilaterale între Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez și
Partidul Comunist Român, intre oa
menii muncii din țările noastre.
Vom depune toate eforturile pentru
permanenta amplificare a colaboră
rii româno-polonc reciproc avanta
joase, fructuoasă în toate dome
niile".
Realitatea atestă din plin că
dezvoltarea susținută a legăturilor
de conlucrare multilaterală dintre
cele două țări, partide și DODnare
corespunde intereselor făuririi noii
ortnduiri în România si Polonia, ca
și cauzei generale a socialismului
și păcii.
Ponorul român particină din
toată inima la marea sărbătoare
națională a Poloniei nonulare. nu
meroasele manifestări care au avut
loc in preajma acestei aniversări
în tara noastră fiind o nouă și
grăitoare mărturie a sentimentelor
de frățească prietenie fată de
poporul polonez. Cu prilejul celei
de-a 40-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei, oamenii muncii din
tara noastră adresează oamenilor
muncii polonezi cele mai calde
felicitări. împreună cu urarea ca.
în jstrînsă unitate. sub conducerea
Partidului'’TMuncitoresc Unit, să
dobîndească succese tot mai mari
în efortul pentru progresul con
tinuu al patriei lor ne calea socia
lismului. corespunzător intereselor
supreme ale întregii națiuni, cau
zei generale a socialismului, pro
gresului. păcii și colaborării In
ternationale.

Profiluri ale prezentului socialist
în acest an, anul celei de-a 40-a
aniversări a Poloniei noi, socialiste,
Paulina Zalewska, din Wroclaw, îm
plinește... 6 ani. \E o virstă impor
tantă, pentru ca se pregătește să
treacă porțile universului școlar.
Paulina e un copil obișnuit, sănătos
și vioi, cu o. biografie uimitor de
simplă și fără evenimente — față de
„biografia" deloc simplă și foarte
plină de evenimente a poporului
din care tace parte. Dar de care o
leagă două coincidențe simbolice.
Fetița familiei Zalewski s-a năs
cut in 1978, anul in care se împli
neau 80 de
’ ani de la reapariția Poloniei ca stat pe harta Europei. Dar
Polonia n-a cunoscut multă vreme
pacea, Al doilea război mondial.
cotropirea de către Germania nazistă a patriei lui Sienkiewicz, Copernic și Chopin aveau să se în
cheie cu peste șase milioane de vic
time din rindul cetățenilor polonezi,
adică mai mult de o șesime din
populația țării.
I-au trebuit Poloniei 34 de ani ca
să-și refacă, numeric, populația.
Mult mai mult decit a fost nevoie
ca să-și șteargă ruinele, cu toate că,
in 1944, se înfățișa ca un imens
cimp de ruine. Pragul statistic an
tebelic, de 35 de milioane locuitori,
surpat odată cu pustiirea tării de
către agresori, a fost atins din nou
in 1978, iar evenimentul de stare ci
vilă corespunzător acestei cifre ro
tunde a fost... nașterea micuței Pau
lina Zalewska, fetița • muncitorului
din Wroclaw. începînd cu ea și cu
copiii care i-au urmat, s-ar putea
spune deci că Polonia a început să
privească spre viitor cu efectivul, in
sfîrșit, reîntregit.
Dincolo de semnificația, strict simbolică, a acestei cifre, Paulina este
un copil ca oricare altul — fiica unui
popor cu conștiința răspunderii sale,
ca familie cu 35 milioane de inimi,
cu 35 de milioane de destine, cu 35
de milioane de creatori și beneficiari
ai muncii creatoare. Ceea ce obligă
foarte mult societatea și pe fiecare
membru al ei. Reverberațiile acestui
sentiment de Înaltă datorie apar că
lătorului prin Polonia în' cele mai
diferite ipostaze.
„Niciodată nu ne-am propus pla
nuri mici — spunea, bunăoară, dr.
ing. Andrzej Pawlak, directorul ge
neral al complexului celor 8 fabrici
de mobilă din Swarzedz. Trebuie să
fim cinstiți față de stat, fată de so
cietate, adică față de noi". Iar aco
perirea in fapte a acestei profesiuni
de credință este deplină : in 1983 se
atinsese incă din luna octombrie cel
mai înalt nivel de producție anuală
din existenta complexului și, tot de
atunci. întregul plan de export pen
tru anul 1984 era acoperit cu con-

tracte, existind multe comenzi din
străinătate chiar pentru 1985. Sufi
ciente motive de satisfacție, reper
cutate pozitiv in bugetul unității și
in veniturile oamenilor, dublate și
de conștiința unei notabile contribu
ții Ia desfășurarea comerțului exte
rior și învingerea dificultăților eco
nomice conjuncturale. Totuși, crea
torii mobilei din Swarzedz nu se
mulțumesc cu atit. „Nu trăim pe o
insulă pustie — a continuat interlo-

structorii și-au mutat schelele în
partea de miazăzi a Varșoviei. Noul
cartier Ursynow va avea, in final,
apartamente pentru 150 000 de locui
tori. O bună parte din blocurile de
patru, opt sau zece etaje au și fost
ridicate. Extinderea ansamblurilor
de clădiri continuă în paralel cu
edificarea principalelor dotări de
importantă mai largă : de aici va începe prima linie de metrou din
Polonia, la marginea cartierului se
profilează silueta a 12 niveluri a viitorului centru național de cerce
tări oncologice, iar dintre amenajă
rile destinate agrementului am men
ționa un obiectiv mai specios, dar
care reamintește tradiția seculară a
hergheliilor poloneze — hipodromul.
Notabilă in urbanistica platformei
sudice de locuințe este preocuparea
edililor Varșoviei pentru condiții cit
mai plăcute de viată, incit confor
tul apartamentelor moderne să fie
completat de o ambianță plăcută,
sănătoasă. Zonele verzi, spatiile de
plimbare, cele de joc pentru copii,
amenajările simple care previn po
luarea fonică sau prin noxe atmos
ferice denotă o stăruitoare preocu
pare pentru om și trebuințele sale
de viață.
E o preocupare ce caracterizează
întreaga societate, activitatea Parti
dului Muncitoresc Unit și a statului
polonez in cel de-al 40-lea an al
existenței sale noi, de deplin angajament pe calea construcției socialiste, libere și suverane.

NOTE DE CĂLĂTORIE
cutorul. Piața poloneză cere mobilă
tot mai multă și mai bună. Vom în
cerca să" răspundem
"
cit mai bine
acestei cerințe".
Oare cum, din moment ce secțiile
lucrau deja la capacitate maximă,
iar principala materie primă — ste
jarul — incepe să fie deficitară ?
„Prin mai multă chibzuință — de
monstrează inginerul tehnolog Ta
deusz Roszak, primul-secretar al
comitetului de partid al întreprinde
rii. Am întocmit un program de
perspectivă pînă in anul 1990, cu o
creștere anuală a productivității
muncii de 10—11 la sută, tn ceea ce
privește resursele materiale, proble
ma e rezolvată pe două căi : prin
introducerea in operă și a lemnului
de pin și prin folosirea cu maximum
de randament a fiecărui metru cub
de masă lemnoasă".
Noțiunea de deșeu aproape că nu
există la Swarzedz. Din resturi se
fabrică parchet, fel de fel de „galanterii din lemn", mobilă mâruntâ
— 137 de tipuri de scăunele și scăunașe — ba chiar și nasturi, Așchiile
și rumegușul sînt arse la centrala
______
termică in loc de lignit. într-o tară
cu imense rezerve de cărbune, e un
semn sugestiv al grijii deosebite pen
tru gospodărirea resurselor, adică
fată de viitor.
Nu intimplător am desprins, din
noianul de exemple care atestă
străduințele colectivelor de muncă
din Polonia de a asigura producția de
bunuri de consum, preocupările pro
ducătorilor de mobilă din Swarzedz.
Activitatea lor, a tuturor muncitori
lor din industria lemnului, dorința de
a satisface cerințele pieței interne
se află in consonanță cu o altă
preocupare majoră la nivelul eco
nomiei naționale. Unul din cele pa
tru obiective primordiale stabilite
prin Planul național de dezvoltare
economico-soclală in perioada 19831985 — plan al cărui proiect a cu
noscut o largă dezbatere, pe par
cursul a aproape 8 luni, in rindul

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a
Republicii Socialiste România. Ni
colae Giosan, a adresat o telegramă
de felicitare mareșalului (președin
telui) Seimului Republicii Populare
Polone. Stanislaw Gucwa.
Cu același prilej. Consiliul Națio-

cercurilor largi ale opiniei publice
și apoi in Seim, constituindu-se ca
o altă dovadă a răspunderii față de
viitor — este „satisfacerea la nive
lul maxim al posibilităților a nevoi
lor de locuințe și dezvoltarea in
frastructurii tehnice și sociale în
orașe și in fiecare cartier". Or, o
locuință nouă inseamnă, adesea, și
mobilă nouă.
Se poate spune că grija statului
față de mărirea fondului locativ are

nai al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, ministrul afacerilor
externe, ministrul apărării naționale,
conducerile unor instituții centrale
Si organizații de masă si obștești au
adresat telegrame de felicitare per
sonalităților. instituțiilor si organi
zațiilor similare din Polonia.
(Agerpres)

un caracter prioritar in Polonia so
cialistă. Handicapul creat de război
— Varșovia a fost distrusa în totali
tate — a fost depășit cu multă su
doare și mari investiții, pentru ca
ritmul construcțiilor să fie repede
concurat de un alt factor, de data
aceasta pozitiv : creșterea natalității,
respectiv ajungerea la maturitate a
generațiilor postbelice. Deci, a fost
și este nevoie de case noi. de aceea
construcția de locuințe „la nivelul
maxim al posibilităților" figurează,
in mod firesc, printre obiectivele
primordiale ale planurilor economice.
Rezultatul este vizibil pentru vizitatorul capitalei poloneze care iși
sustrage pașii din cimpul de atrac
ție al impozantelor clădiri din cen
tru către marginile orașului. După
desăvirșirea cvartalelor din partea
de răsărit, de pe malul drept al Vistulei — celebra Nowa Praha

Sergiu ANDON
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La cea de-a 40-a aniversare a constituirii Poloniei populare, Varșovia —
renăscută prin eforturile de muncă și inteligență ale locuitorilor săi - se
înfățișează ca un oraș modern, puternic conectat la prefacerile înnoitoare
care au cuprins întreaga țară

In favoarea transformării
Oceanului Indian
intr-o zonă a păcii

„SUB CONDUSESE» PBESEDINTEEIII NICOEAE CEAUSESCU,
NI» 8E9ASOARA O SUSIINUIĂ ACWM1E MOMIM»
PEMTBU KSMH PAC», PENTRU ÎNȚELEGERE $1 UDARE

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările
sesiunii Comitetului special al O.N.U.
pentru Oceanul Indian, care a exa
minat probleme legate de pregătirea
unei conferințe internaționale in
vederea proclamării acestui bazin
maritim într-o zonă a păcii, liberă
de arme nucleare.
în cadrul sesiunii au fost exami
nate proiecte referitoare la ordinea
de zi preliminară a conferinței pre
conizate. Documentul supus comite
tului spre examinare de către țările
nealiniate reflectă dorința acestora
ca viitoarea conferință internațională
să-și concentreze atentia asupra
elaborării de măsuri practice in
vederea limitării activității militare
în Oceanul Indian. în luările de
cuvint s-a subliniat că intensificarea
concentrărilor militare în această
zonă a lumii și, în general, accele
rarea cursei înarmărilor pe plan
mondial sustrag o parte însemnată a
resurselor planetei. orientindu-le
spre scopuri distructive. Statele din
. bazinul Oceanului Indian, au relevat
vorbitorii, reclamă garanții că vor fi
respectate independenta, suveranita
tea și integritatea lor teritorială, prin
cipiul neamestecului în treburile lor
interne. Participanții la sesiune au
exprimat opinia că au fost realizate
o serie de rezultate pozitive în di
recția convocării, intr-un timp cit
mai scurt, a unei conferințe interna
ționale în vederea proclamării Ocea
nului Indian intr-o zonă a păcii,
liberă de baze militare și de arme
nucleare.

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE
Marile realizări pe calea edificării societății
socialiste obținute de poporul român în cei 40
de ani de la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, din
August 1944, înaltul prestigiu de care se bucură
România socialistă pentru contribuțiile ei la cau
za păcii și colaborării internaționale, Indisolubil
legate de giridirea novatoare și activitatea pro
digioasă aie tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Rodnice

relații cu

In intimpinarea celei de-a 40-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944, ziarul „EL NACIONAL", din
Venezuela, a publicat, sub titlul „Sc
intăresc relațiile dintre România șt
America Latină", un articol în care
se face o amplă prezentare a le
găturilor dintre țara noastră și sta
tele latino-americane, care se, ex
tind pe baza principiilor egalității
in drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne,
avantajului reciproc, subliniindu-se
aspirațiile comune de pace și pro
gres.
Cotidianul evidențiază importanța
decisivă, in dezvoltarea relațiilor
prietenești și de colaborare intre
România și țările latino-americane,
â intilnirilor și convorbirilor la ni
vel înalt, a vizitelor efectuate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ță
rile din zonă — „adevărate misiuni
de prietenie și solidaritate ale po
porului român cu popoarele din
statele vizitate". După cum se
subliniază, acestea au pus bazele
unei colaborări durabile, care se
dezvoltă pe fundalul unor vechi
tradiții de prietenie și simpatie re
ciprocă.
Tn continuare, se fac referiri la
amplificarea relațiilor dintre țara
noastră și statele latino-americane
în domeniile politico-diplomatic,
științific, cultural, ca și pe plan in
ternațional. în context, este eviden
țiată colaborarea fructuoasă a
României cu aceste țări în cadrul
O.N.U., al „Grupului celor 77“ și al
mișcării de nealiniere.
„Evaiuînd relațiile româno—latlno-americane în cei 40 de ani care
au trecut de la eliberarea României
și, mai ales, în ultimele două de
cenii, de cînd în fruntea țării sc
află președintele Nicolae Ceaușescu,
se constată cu satisfacție că priete
nia și colaborarea noastră au în
registrat un curs ascendent, că
bilanțul consemnat reprezintă o
bază solidă pentru a conferi, in
viitor, noi dimensiuni și valențe le
găturilor reciproce de prietenie în
avantajul reciproc, al păcii și în
țelegerii internaționale" — relevă
„El Național".
Ziarele „NEUES DEUTSCHLAND"
și „BERLINER ZEITUNG" din R.D.
Germană pun în evidență apre
cierea făcută cu prilejul pri
mirii
ministrului de externe
al R.D. Germane de către conducă
torul partidului și statului nostru

toate

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, sint
reflectate de mijloace de informare în masă de
pe diferite meridiane.
Presa de peste hotare evidențiază în mod deo
sebit pozițiile constructive, profund principiale
exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în
problemele cardinale ale lumii contemporane,
inițiativele conducătorului partidului și statului

țările

lumii

potrivit căreia în viața internațio
nală problema fundamentală o re
prezintă in momentul de față de
zarmarea, în primul rind dezarma
rea nucleară, ceea ce face necesar
să sc acționeze cu hotărire și res
ponsabilitate pentru oprirea cursei
înarmărilor.
Despre primirea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ministrului
de externe al R.D.G. a informat și
agenția CHINA NOUĂ, care a re
liefat sublinierea conducătorului
partidului și statului nostru privind
imperativul opririi cursei înarmări
lor. trecerii la dezarmare, în primul
rind la dezarmare nucleară, al eli
berării continentului european de
orice arme nucleare.
Sub titlul „Președintele României
sprijină cauza rcunificării naționale
a poporului coreean", agenția co
reeană de presă A.C.T.C. a relatat
că în cursul primirii de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a dele
gației Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist (U.T.M.S.) din R.P.D.
Coreeană au fost reafirmate soli
daritatea poporului român cu lupta
dreaptă a poporului coreean și spri
jinul activ pentru propunerile to
varășului Kim Ir Sen privind reunificarea și realizarea unei Corei
independente și pașnice, pentru
recentele sale inițiative privind re
ducerea tensiunii în Peninsula Co
reeană. '
Relatînd despre primirea de către
conducătorul partidului și statului
nostru a delegației U.T.M.S. din
R. P. D. Coreeană, agenția China
Nouă a evidențiat faptul că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat
solidaritatea poporului român cu
lupta dreaptă a poporului coreean
pentru realizarea unei Corei inde
pendente și pașnice. S-a relevat,
totodată, că în timpul primirii a
fost pusă in lumină importanța
deosebită a Anului Internațional al
Tineretului care va fi marcat în
1985 sub deviza „Participare, Dez
voltare, Pace".
Agenția China Nouă a informat,
de asemenea, despre primirea de
către
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a delegației militare
chineze, subliniind că aceasta a
prilejuit evocarea strinselor relații
de prietenie, colaborare si solida
ritate dintre partidele, țările și po
poarele noastre și reafirmarea do
rinței comune de a extinde și
intărl tot mai mult aceste rapor
turi pe plan politic, economic,
tehnico-științific, cultural și in alts
domenii.

„Cuvintul României în problemele majore
ale lumii contemporane este ascultat

cu cel mai mare interes"
„Canalul Dunăre—Marea Neagră
•— o pagină din istoria luptei
poporului român" este titlul unui
articol dedicat acestei monumentale
realizări de revista „AL-TAKAMOL
AL-IKTISADI". editată la Nicosia
de un grup de oameni de afaceri
și industriași arabi. Subliniind
principialitatea, dinamismul acțiu
nilor politice și economice ale Româ
niei în Cadrul relațiilor ample pe
care țara noastră le promovează
pe plan internațional, revista re
levă : „Un rol determinant in această orientare îl are președintele
Nicolae Ceaușescu. Astfel, relațiile
externe ale României sint înteme
iate pe principii constante, vizind
întărirea păcii mondiale și a con
lucrării bazate pe încredere reci
procă între popoare. De aceea, cnvîntul României în diverse pro
bleme Internationale este ascultat
cu cel mai mare interes".
O astfel de poziție — continuă
publicația — a făcut ca România să
aibă un rol important in numeroa

se probleme internaționale, manifestindu-se ca un adevărat prieten
al popoarelor arabe. Politica
promovată i-a permis să-și consa
cre eforturile pentru dezvol
tarea economică. Marea ei rea
lizare. Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, inaugurat cu puțin
timp în urmă, se află în frun
tea succeselor sale obținute in
domeniul dezvoltării. Acest obiec
tiv, pe lingă importanta sa inter
națională. contribuie Ia intensifi
carea procesului de industriali
zare a țării și la dezvoltarea
sectorului agricol în zona in care
a fost construit. Pe noua arteră
fluvială vor fi transportate pro
duse și resurse necesare economiei
românești, sporindu-se venitul na
țional și nivelul general de trai
din România.
Noi urmărim în mod constant în
tărirea legăturilor româno-arabe.
Vrem să beneficiem de produsele
românești în țările noastre, se
arată în articol.
Revista prezintă date și cifre

nostru pentru oprirea cursului periculos al eveni
mentelor in viața internațională, trecerea la reali
zarea dezarmării, in primul rind la dezarmarea
nucleară, transformarea Europei într-un continent
liber de arme nucleare, de orice fel de arme,
într-un continent al cooperării pașnice, edificarea
unei lumi mai bune șl mai drepte pe planeta
noastră.

elocvente privind
monumentala
construcție, care — se subliniază —
a constituit un vechi vis al po
porului român și s-a înfăptuit
de-abia în această epocă. Cana
lul Dunăre—Marea Neagră consti
tuie „rodul eforturilor proprii ale
poporului român și rezultatul marii
renașteri industriale și tehnice a
României", se subliniază în articol.
„De asemenea, canalul repre
zintă o arteră foarte importantă
de,legătură între Europa și Orientul
Mijlociu, contribuind Ia creșterea
schimburilor comerciale și a coope
rării. Prin realizarea acestui im
portant obiectiv. România stimu
lează cooperarea economică inter
națională intr-un climat de pace
și echitate".
Sub titlul „România", publicația
„OPEC BULLETIN" a făcut o am

plă prezentare țării noastre, insis
tând in mod deosebit asupra reali
zărilor obținute in anii construcției
socialiste in domeniul energetic.
Aceste realizări sint ilustrate cu
cifre și date elocvente privind ex
tracția și prelucrarea petrolului,
gazelor naturale și cărbunilor, dez
voltarea industriilor petrochimică și
chimică, valorificarea potențialului
hidroenergetic, precum și trecerea
la construirea de centrale electrice
nucleare. Totodată, sint prezentate
date privind realizările obținute în
domeniul valorificării altor surse
energetice — energia solară, eolia
nă, precum și a biomasei. în do
meniul energetic. România a elabo
rat și a aplicat o strategie pe ter
men lung vizind realizarea inde
pendenței energetice depline —
relevă revista.

Succese ale economiei
sovietice
în primul semestru

Realizări de seamă in dezvoltarea forțelor
de producție, in ridicarea rolului științei

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Pro
ducția industrială a Uniunii Sovie
tice a crescut în primul semestru
al acestui an cu 4,5 la sută în com
parație cu primul semestru al anu
lui trecut, se arată in comunicatul
Direcției Centrale de Statistică, dat
publicității la Moscova — infor
mează agenția T.A.S.S. Productivi
tatea muncii a crescut, in aceeași
perioadă, cu 4,2 la sută, obținindu-se pe această bază 95 la sută
din sporul de producție înregistrat.
Planurile au fost depășite la ex
tracția de gaze, de cărbune, de
minereu de fier, la îngrășăminte
minerale, mașini-unelte și alte ti
puri de produse.
în agricultură, comparativ cu
anul trecut, s-au extins suprafețele
cultivate cu grîu. orez, porumb,
bumbac, legume, nutrețuri. A spo
rit producția de came și ouă in
sectorul specializat al agriculturii.

și sporirea eficienței in toate domeniile

construcției socialiste
în continuarea relatărilor consa
crate de presa sovietică marilor
înfăptuiri ale poporului român în
anii construcției socialiste, ziarul
„IZVESTIA" a informat, sub titlul
„Uzina plutitoare", despre realiza
rea celei de-a treia platforme de
foraj marin numită „Libertatea".
Se evidențiază că această a treia
unitate de foraj complex construită
in țara noastră are însemnate îm
bunătățiri de construcție în compa
rație cu primele două — „Gloria"
și „Orizont". Paralel cu marile
platforme de forai marin, mențio
nează „Izvestia". România a pro
dus in anii socialismului o gamă
largă de instalații moderne pentru
exploatarea petrolului și gazelor
naturale, ocupind in prezent locuri
fruntașe in lume atît in ceea ce
privește producția, cit și exportul
de asemenea instalații și echipa
mente.
în relatările consacrate unor as
pecte ale vieții economice Si so
ciale românești, ziarul bulgar
„OTECESTVEN FRONT" a con
semnat realizări ale oamenilor de
știintă si cercetătorilor din tara
noastră în cei 40 de ani de con
strucție socialistă. îndeosebi în do
meniul dezvoltării științei medicale.
„Delta Dunării — labirint de o
mare frumusețe" — este titlul unei
alte relatări a aceluiași ziar, in
care sint înfățișate frumusețile și
resursele naturale ale Deltei, pre
cum si eforturile pentru valorifica
rea acestora.
Același ziar a relatat despre rea
lizările obținute de tara noastră in
direcția utilizării energiei solare.
Ziarul bulgar „RÂBOTNICESKO
DELO" prezintă intr-un articol as
pecte ale activității României de
colaborare tehnico-știintifică in do
meniul cercetării energiei nucleare.
Specialiștii români — arată ziarul
bulgar — desfășoară o intensă ac
tivitate în cadrul unor colective
internaționale de fizică a reactoa
relor. de reciclare a reziduurilor de
hîrtie. de selecționare a soiurilor
noi de grîu si orez, iar organizații
de cercetare românești conlucrează
cu partenerii lor din celelalte țări
membre ale C.A.E.R. în cadrul unui
mare număr de acorduri.
Ziarul polonez „TRYBUNA
LUDU" a reliefat, într-un articol,
preocupările colectivelor de oameni
ai muncii din tara noastră vizind
sporirea calității produselor, reali
zarea de economii de materii pri
me. energie si materiale. „în pre
zent, evidențiază cotidianul. în toa
te fabricile si uzinele se desfășoară
acțiuni largi care au drept scop
creșterea eficienței in utilizarea po
tențialului economic al tării...",
„Un accent deosebit se pune pe ri
dicarea calității producției livra
te, pe creșterea competitivității
mărfurilor românești in lume".
Același ziar a făcut o amplă pre
zentare județului Argeș, eviden

țiind eforturile de modernizare si
dezvoltare a industriei, volumul
construcțiilor de locuințe si prefa
cerile din viața oamenilor.
Economia românească se con
centrează în prezent spre consoli
darea schimbărilor introduse trep
tat. spre ridicarea mai rapidă a efi
cientei, spre mobilizarea rezerve
lor. a apreciat cotidianul polonez
„ZYCIE WARSZAWY" într-un am
plu articol dedicat țării noastre,
subliniind : „Un accent deosebit sc
pnne pe dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime proprii,
pe dezvoltarea intensivă a agricul
turii, pe ridicarea rolului științei
și pe aplicarea in practică a celor
mai noi realizări tehnice".
în continuare, ziarul polonez a
făcut o prezentare de ansamblu a
participării României la C.A.E.R. și
a relațiilor cu țările membre ale
C.A.E.R.
Ritmul rapid de industrializare a
României în perioada postbelică a
făcut ca această tară să se trans
forme pentru alte state din cadrul
C.A.E.R. într-un producător de nă
dejde a numeroase mărfuri indus
triale. Exportul românesc către
țările membre ale C.A.E.R. include
livrarea de mașini-unelte. instalații
de foraj, instalații electrotehnice,
tractoare, autoturisme și autocami
oane, locomotive, radioreceptoare,
aparataj de transmisiune, fire sin
tetice. mobilă, îngrășăminte — a
arătat „Zycie Warszawy".
„Dacia te farmecă" este titlul
unei corespondente apărute în săptâminalul polonez „POLITYKA",
in care sint puse in evidentă cali
tățile autotjurismului cu același
nume și căutarea de care se bucură
pe piața internațională.
„EKSPRESS WIECZORNY" a
prezentat o imagine panoramică a
capitalei României socialiste, pe
baza unui bogat material documen
tar, ilustrînd cu cifre și fapte pre
ocuparea edililor de a asigura func
ționalitatea orașului și condiții cit
mai bune de trai locuitorilor săi.
Ziarul „UNO MAS UNO" din
Mexic a publicat articolul „A fi
tinăr în București", în care subli
niază modul de pregătire a tinere
tului român, educarea sa patrio
tică si revoluționară in scopul con
struirii unei societăți mai bune si
mai drepte. De asemenea, coti
dianul scoate în evidentă noile
condiții de viață și de muncă asi
gurate tuturor tinerilor din Româ
nia. fără deosebire de naționalitate,
pentru ca aceștia să devină munci
tori de înaltă calificare, buni teh
nicieni, oameni de știintă și cul
tură.
Ampla prezentare a țării noastre
este bogat ilustrată cu fotografii
înfățișind obiective economice și
sociale, monumente istorice, de artă,
cultură și etnografice din țara
noastră.
(Agerpres)

Convorbiri
slriano-iordaniene
AMMAN 21 (Agerpres). — Akef Al
Fayez, președintele Camerei Repre
zentanților a Iordaniei, care a con
dus delegația țării sale la sesiunea
Uniunii parlamentare arabe, desfășu
rată la începutul săptămînii la Da
masc, a fost primit de președintele
Siriei, Hafez Al-Assad. într-o decla
rație publicată de ziarul „Jordanian
Time", Al Fayez a relevat că au
fost discutate ultimele evoluții ale
situației din Orientul Mijlociu și
modalitățile de a se pune capăt con
flictului din Golf. El a descris con
vorbirile care au avut loc drept
„utile, clare și deschise". Președin
tele Camerei Reprezentanților și-a
exprimat speranța că regele Hussein
al Iordaniei și președintele Hafez AlAssad vor putea contribui la Întări
rea rindurilor țărilor arabe, in inte
resul cauzei arabe, in general, și al
cauzei poporului palestinian, in spe
cial.

Sesiunea Parlamentului
latino-american

J

SAN JOSE 21 (Agerpres). — „De
teriorarea termenilor de schimb, re
cesiunea economică mondială, majo
rarea ratei dobînzilor și creșterea
prețului la petrol constituie prin
cipalele cauze ale actualei crize
economice și financiare a Americii
Latine" — a declarat președtntele
Republicii Costa Rica, Luis Alberto
Monge, in cadrul sesiunii extraordi
nare de la San Jose a Parlamentului
latino-american, sesiune consacrată
datoriei externe a țărilor de pe con
tinent El a subliniat că abordarea
problemei datoriei externe reclamă
nu rezolvări de moment, ci o poli
tică globală, o reglementare defini
tivă. cu termene și rate ale dobinzilor echitabile si adecvate.

ROMA 21 (Agerpres). — La sediul
primăriei din orașul Prato a fost
organizată o manifestare festivă.
Despre semnificația evenimentului
de la 23 August au vorbit Lohen
grin Landihi, primarul orașului
Prato, deputatul comunist Fabbri
Orlando, Iorio Borchi, membru al
Partidului Democrat Creștin, am
basadorul României în Italia, Ion
Constantinescu.
Au fost evidențiate inițiativele
constructive ale României, politica
de amplă viziune promovată cu
consecvență de președintele Nicolae
Ceaușescu. S-a relevat dezvoltarea
pe multiple planuri a raporturilor
româno-ltaliene.

BERNA 21 (Agerpres). — La „Ga
leriile de artă Dessaux", din Lau
sanne, a avut loc deschiderea unui
salon special dedicat României. O
expoziție documentară prezintă rea
lizările obținute de țara noastră în
deosebi in ultimii 20 de ani, de cind
la conducerea destinelor poporului
român se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Marcel Smutny, vicepreședinte al
Asociației de prietenie helveto-române, a subliniat, intr-o alocuțiune,
importanța salonului expozițional
„România" pentru mai buna cu
noaștere a țării noastre in Elveția
și pentru dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări. Au fost prezen
tate pe larg inițiativele internațio
nale
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu pentru destindere inter
națională, pentru dezarmare șt pace
in lume.
MADRID 21 (Agerpres). — în
Spania, Universitatea populară din
Santa Cruz de Tenerife a găz
duit o manifestare culturală de
dicată României. Conferința con
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sacrată țării noastre a fost urmată
de o gală de filme documentare ro
mânești. A fost, de asemenea, pre
zentată o expoziție de fotografii
despre realizările obținute de
România în diferite domenii.
VIENA 21 (Agerpres). — La
„Muzeul de științele naturii" din
Viena a avut loc vernisajul expo
ziției „Minerale din România", care
cuprinde valoroase piese din colec
ția Muzeului județean Maramureș.
Exponatele, ca și fotografiile pre
zentate oferă vizitatorilor posibili
tatea de a cunoaște una dintre în
deletnicirile străvechi ale locuito
rilor, acestor meleaguri românești
— mineritul — și marile realizări
obținute de județul Maramureș,
alături de celelalte zone ale țării,
în anii construcției . socialiste. In
alocuțiunile rostite cu acest prilej
au fost reliefate relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite in
tre România și Austria, perspecti
vele favorabile ale dezvoltării aces
tora.
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NOUL GUVERN EGIPTEAN va
acorda o atenție deosebită activi|__ taților bancare în perioada imediat
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Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt
CAIRO
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt. îmi face
o deosebită plăcere să vă adresez, in numele poporului român și al meu
personal, felicitări cordiale și cele mal bune urări de sănătate și fericiie,
de pace, progres și prosperitate poporului egiptean prieten.
Doresc să-mi exprim deplina satisfacție față de dezvoltarea armonioasă
a raporturilor dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.,
in deplină concordanță cu aspirațiile de dezvoltare liberă, independentă
ale țărilor și popoarelor noastre.
Sint încredințat că prin eforturi comune, acționind în spiritul convor
birilor avute și al înțelegerilor Ia care am ajuns împreună, raporturile de
strinsă conlucrare dintre țările noastre se vor extinde, in continuare, atit pe
plan bilateral, cit și in sfera vieții internaționale, in interesul popoarelor
român și egiptean prietene, al politicii de pace, independență, cooperare și
Înțelegere în Orientul Mijlociu, in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Un frumos obelisc. înălțat Încă
pe vremea faraonului Ramsses al
II-lea, in localitatea Tanis, cu peste
3 000 de ani în urmă, împodobește
de cîtva timp piațeta din fața clă
dirii aeroportului din Cairo. în
același timp, autoritățile egiptene
au anunțat că alte asemenea mo
numente vor putea fi admirate în
vecinătatea marilor hoteluri ale
capitalei, ca expresii ale unei ori
ginale și străvechi culturi ce a în
florit cindva în valea Nilului.
Dar alături de vestigiile străluci
tei civilizații din vremurile farao
nilor, Egiptul înfățișează astăzi vi
zitatorului numeroase însemne ale
civilizației moderne, incepind cu
marile întreprinderi industriale,
cum sint combinatul metalurgic de
la Heluan. uzina de aluminiu de
la Nag Hamadi, complexul textil
Mehala El Kobra și altele.
Acești veritabili" piloni ai înain
tării pe calea progresului economic
oglindesc doar citeva dintre însem
natele realizări ale poporului egip
tean în perioada ce a urmat revo
luției de la 23 iulie 1952, piatră de
hotar în istoria țării. Punind capăt
regimului monarhic, aservit inte
reselor străine, revoluția a deschis
calea unor profunde prefaceri economico-sociale, a unei largi valo
rificări a resurselor naționale în
interesul propriei dezvoltări. Dintr-o țară slab dezvoltată, cu o in
dustrie aproape inexistentă, Egiptul
se prezintă astăzi ca o țară cu in
dustrie proprie și cu o agricultură
în fază de intensă modernizare.
In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta po
poarelor arabe, a tuturor popoare
lor pentru dezvoltare de sine stă
tătoare, România socialistă urmă
rește cu viu interes succesele ob
ținute de Republica Arabă Egipt.
Relațiile româno-egiptene, carac

terizate prin caldă prietenie și in- \
temeiate pe încredere, stimă și
respect reciproc, cunosc un curs
mereu ascendent. O contribuție hotăritoare la realizarea acestei evo
luții pozitive au avut-o numeroa
sele întîlniri la nivel înalt de la
Cairo și București, care au deschis,
de fiecare dată, ample perspective
conlucrării româno-egiptene pe
cele mai diverse planuri.
Ca urmare a aplicării in viață a
acordurilor convenite între con
ducătorii celor două țări. în ultimii
ani s-a înregistrat o creștere
substanțială a schimburilor comer
ciale, s-au cristalizat o seamă de
importante acțiuni de cooperare,
ca de exemplu uzina de produse
sodice de la El Mex, fabrica de
acid sulfuric de la Abu Zaabal,
complexul de extracție și prepara
re a fosfaților de la Hamrawein.
Un nou și marcant moment in cro
nica relațiilor româno-egiptene l-a
constituit vizita oficială de priete
nie a președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu in Republica Arabă
Egipt, in octombrie 1983. In timpul
vizitei, ca urmare a convorbirilor
cu președintele Hosni Mubarak,
au fost semnate documente de o
deosebită semnificație pentru in
tensificarea în continuare a reiafiilor reciproc avantajoase dintre
cele două țări, caracterul rodnic al
acestor orientări de principiu fiind I
reconfirmat și de recentele contac
te și convorbiri româno-egiptene.
Beneficiind de un cadru atit de
propice, relațiile de colaborare
multilaterală dintre România și
Egipt dispun de posibilități pentru
o permanentă amplificare, în inte
resul celor două țări și popoare, al
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Sesiunea solemna a Seimului R.P. Polone
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei
VARȘOVIA 21 — Trimisul Ager
anii socialismului și a prezentat
pres, Nicolae Chilie, transmite : Var
obiectivele și sarcinile ce stau in
șovia, împreună cu întreaga țară, a
fața comuniștilor, a întregului po
îmbrăcat în aceste zile haine sărbă
por polonez pentru normalizarea de
torești pentru a cinsti marea sa săr
plină a situației interne, pentru îna
bătoare națională de la 22 iulie —
intarea cu succes pe drumul vieții
Ziua Renașterii Poloniei.
ce se edifică în Polonia sub condu
Capitala țării, care, grație muncii
cerea P.M.U.P.
pline de abnegație și spiritului crea
A rostit, de asemenea, o cuvintare
tor al celor ce au reconstruit-o, lite
Jpn Dobraczynski, președintele Con
ralmente, din ruine, a devenit un asiliului Național al Mișcării Patrio
devărat simbol al Poloniei renăscute,
tice de Renaștere Națională din Po
este pavoazată sărbătorește, cu dra
Ion ia.
pele roșii și cele alb-roșii, naționale,
Din partea delegațiilor de peste
cu numeroase panouri care vorbesc
hotare invitate a luat cuvintul Ni
despre realizările de seamă ale po
kolai Tihonov, membru al Biroului
porului polonez in anii noii orînduiri,
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
cu mii și mii de afișe festive pe care
tele Consiliului de Miniștri al
este înscris „Polonia : 40 de ani" —
U.R.S.S., conducătorul delegației de
vîrsta Poloniei populare.
partid și de stat sovietice, care par
La 21 iulie, pentru marcarea marii
ticipă la festivități.
sărbători a poporului polonez prie
în încheierea sesiunii a fost adop
ten, a avut loc o sesiune solemnă a
tată. prin aclamații, o hotărire pri
Seimului. Au luat parte tovarășul
vind cea de-a 40-a aniversare a Zilei
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
Renașterii Poloniei.
C.C. al P.M.U.P., președintele Consi
Simbătă seara, pe cel mai mare
liului de Miniștri al R. P. Polone, alți
stadion al Varșoviei, a avut' loc. in
conducători de partid și de stat po
prezența conducerii de partid și de
lonezi. membri ai guvernului, pre
stat poloneze, a delegațiilor din
cum și șefii misiunilor diplomatice
străinătate și a unui numeros public,
acreditați la Varșovia.
un mare spectacol cultural-artistic
și sportiv dedicat sărbătorii națio
Au participat delegațiile din străi
nale a poporului polonez.
nătate invitate la festivitățile oca
zionate de sărbătoarea națională a
★
Tn cadrul unei ședințe festive, la
poporului polonez.
Varșovia au fost inminate distincții
Din România a fost prezentă dele
de stat, inclusiv medalia special
gația de partid și de stat condusă de
instituită cu prilejul celei de-a 40-a
tovarășul Gheorghe Rădulescu. mem
aniversări
a Zilei Renașterii Poloniei,
bru al Comitetului Politic Executiv
unor reprezentanți ai diferitelor gru
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al
puri profesionale și sociale — anunță
Consiliului de Stat.
agenția P.A.P.
Lucrările sesiunii solemne au fost
La ceremonie au participat Woj
deschise printr-o alocuțiune rostită
ciech Jaruzelski, prim-secretar al
de Stanislaw Gucwa, mareșalul Sei
C.C.
al P.M.U.P., președintele Con
mului.
siliului de Miniștri al R.P. Polone,
A luat cuvintul tovarășul W. Jaru
alti conducători de partid si de stat
zelski, care a făcut o amplă trecere
polonezi.
în revistă a luptelor și eforturilor
*
poporului polonez pentru dobindirea
In cadrul unei ședințe de lucru,
independenței, libertății și pentru
Seimul a adoptat legea privind am
dreptate socială, a realizărilor din
nistierea unor infracțiuni.

COMITETUL O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI a aprobat rapoartele
privind programele de acțiuni Internaționale împotriva guvernului minoritar
rasist de la Pretoria, elaborate in ultimele luni in cadrul conferințelor
regionale care s-au desfășurat in cinci țări. Pe baza acestor programe,
comitetul iși va formula propunerile pe care le va avansa celei de-a 39-a
sesiuni o Adunării Generale a O.N.U.
PE BAZA UNUI SCHIMB DE
PĂRERI
SOVIETO-AMERICAN.
desfășurat la Moscova și Washing
ton, in problema perfecționării
tehnice a liniei de legături directe
dintre U.R.S.S. și S.U.A., a fost
realizată o înțelegere cu privire la
înființarea unei linii pentru trans
miteri de facsimile care va com
pleta liniile telegrafice existente.
Acordul este formulat într-un
schimb de note care a avut loc la
Washington între Ambasada
U.R.S.S. și Departamentul de Stat
al S.U.A.
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Manifestări dedicate aniversării zilei de 23 August
de Stat și al Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Cuba.
Totodată, la Palatul Prieteniei
din 'Camaguey a fost organizată o
seară culturală românească. Cu acest prilej, a fost prezentat filmul
documentar ..România, Ceaușescu,
Pace" și vernisată expoziția „As
pecte din România". A urmat un
program de muzică românească.

NAȚIONALĂ
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HAVANA 21 (Agerpres). — tn
cadrul manifestărilor consacrate
marii sărbători de la 23 August, in
orașul cubanez Camaguey a avut
loc o adunare festivă, la care au
luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid si de stat,
numeroși muncitori, membri ai or
ganizațiilor de masă și obștești din
Camaguey, specialiști români care
lucrează In zonă.
Despre importanța actului istoric
de la 23 August din România, au
vorbit Manuel Pineiro, directorul
întreprinderii de utilaje de trans
port. care a găzduit manifestarea, și
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Havana. S-a relevat, tot
odată, dezvoltarea relațiilor româno-cubaneze, rolul hotăritor pe
care l-au avut in acest sens intilnlrile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Fidel Castro
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C.
din Cuba, președintele Consiliului

SĂRBĂTOAREA

următoare, pentru a le menține sub
controlul Băncii centrale, a decla
rat ministrul economiei și comerțu
lui exterior, Moustafa Al Said.

ÎN CONTEXTUL UNEI RECRU
DESCENȚE A ACȚIUNILOR FOR-

n

ȚELOR DE EXTREMA DREAPTA
ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDEN
TALE. un grup de deputați labu
riști britanici a propus constitui
rea, în cadrul Parlamentului (vest-)
european, a unei comisii împotriva
fascismului și rasismului. Se su
gerează alcătuirea unui for din 30
de membri ai Parlamentului de la
Strasbourg, cu misiunea de a de
tecta și iniția acțiuni pentru com
baterea oricăror manifestări ale
ideologiei fasciste și rasiste.
CAMERA DEPUTAȚILOR A
CONGRESULUI NAȚIONAL AL
BOLIVIEI a hotărit constituirea
unei comisii speciale care să rea
lizeze o investigație asupra eveni
mentelor petrecute la 30 iunie, cind
a avut loc o tentativă eșuată de
lovitură de stat, condusă de fostul
colonel Rolando Saravia.

EXPERIMENTE TEHNICO-ȘTIINTIFICE LA BORDUL LABORATO
RULUI ORBITAL ,,SALIUT-T“. Simbătă a fost a treia zi de activitate
comună a cosmonauților sovietici Vladimir Djanibekov, Svetlana Savițkaia
și Igor Volk cu echipajul de bază al laboratorului orbital „Saliut-7“, for
mat din Leonid Kizim, Vladimir Soloviov și Oleg Atikov. Programul aces
tei zile a cuprins, pe lingă experimente tehnico-științifice, filmarea și
fotografierea activității desfășurate in comun de cei șase cosmonauți. Cu
ajutorul instalației perfecționate „Tavria" au început lucrările pentru ob
ținerea. în condiții de imponderabilitate a unor substanțe extrapure și
Unor noi medicamente eficiente. Conform programului, s-a realizat un
experiment pentru stabilirea influenței spațiului cosmic asupra unor ma
teriale.
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