
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ft.’

a primit pe președintele Congresului
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, miercuri. 1 au
gust. în stațiunea Neptun, pe Edgar 

Bronfman, președintele Congresului 
Mondial Evreiesc.

La primire a luat parte Stefan

Mondial Evreiesc
Andrei, ministrul afacerilor externe, 

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.
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40 DEANI_ DE MARIIZBÎNZI 
SUB STINDARDUL 

PARTIDULUI

Președintele R. P. Chineze, tovarășul Li Xiannian, 
va efectua o vizită în țara noastră

Tovarășul Li Xiannian, membru 
al Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze. va participa, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, la fes

tivitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă. Ziua națio
nală a Republicii Socialiste România.

Lâ invitația tovarășului Nicolae

Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Re
publicii Populare Chineze, tovarășul 
Li Xiannian, va efectua. în conti
nuare. o vizită de stat în România, 
în ultima decadă a lunii august

DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE 
-componentă de însemnătate esențială 

a edificării noii societăți
Procesul revoluționar, lupta revoluționară nu s-au încheiat - 

ci continuă în noile condiții istorice. Partidului nostru îi revine 
marea răspundere de a ridica spiritul revoluționar de luptă al în
tregului popor, de a conduce națiunea noastră în noile condiții 
istorice, de a asigura triumful comunismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEMELE MUNCII ORGANI
ZATORICE Șl POLITICO-EDUCATIVE DE LA MANGALIA, din 2-3 august 1983)

In „Epoca Ceaușescu66 

“ dezvoltarea armonioasă 

a tuturor zonelor 

și localităților patriei 
@ ALBA: Muncă unită pe locurile Unirii 
® SUCEAVA: A doua întemeiere
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SECERIȘUL GRIULUI

Procesul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate are ca 
obiective fundamentale progresul 
economiei, al științei, învățămîntului 
și culturii, perfecționarea continuă 
a democrației muncitorești, afirma
rea umanismului revoluționar. Te
melia acestui proces amplu, cu 
adinei consecințe asupra întregii 
vieți sociale, o constituie perfecțio
narea omului, creatorul a tot ceea 
ce există în societate. Concepția 
partidului nostru cu privire la omul 
nou, la baza căreia se află spiritul 
novator promovat de Congresul al 
IX-lea, de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este o concepție profund revoluțio
nară. Ea consideră modul de viață, 
de gîridire și acțiune al omului în 
strînsă relație cu cele mai înalte 
idealuri și aspirații ale poporului,

Afirmat și dezvoltat puternic in 
procesul revoluției socialiste, spiri
tul revoluționar exprimă permanenta 
voință de înnoire, de perfecționare 
a noii orînduiri în drumul său spre 
comunism. în perioada de mari pre
faceri înnoitoare inaugurată de Con
gresul al IX-lea, partidul a funda
mentat și în, domeniul construcției 
umane — domeniu complex, adese
ori mal dificil decît altele — o con
cepție clară și cuprinzătoare, de 
esență revoluționară, pe care o da
torăm tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Există o legătură dialectică între 
progresul general al societății și dez
voltarea conștiinței oamenilor. Acest 
adevăr a fost pregnant subliniat în 
cuvîntarea pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,- a rostit-o, în urmă cu un 
an, la Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia. Una dintre principalele 
idei reieșite din acest important do
cument politic este aceea că, într-un 
moment în care se intensifică preo
cuparea partidului pentru asigurarea 
unei noi calități a muncii, pentru 
perfecționarea neîncetată a activită-

toate domeniile viețiiții în 
mico-sociale, este necesar să 
ționeze cu o mai mare eficiență pe 
planul conștiinței oamenilor și al 
acțiunii lor, să se dezvolte puternic 
spiritul revoluționar al comuniștilor, 
al întregului popor.

Secretarul general al partidului a 
relevat cu putere adevărul potrivit 
căruia procesul revoluționar, lupta 
pentru promovarea 
noului, pentru o ca
litate nouă, superi
oară au caracterul 
unei permanente is
torice. Trăim în pli
nă revoluție, iar în
făptuirea operei de 
edificare a societății 
socialiste multilate
ral dezvoltate este 
un proces revoluțio
nar ce are ca obiec
tiv fundamental în
făptuirea unor noi 
și mari transformări 
în întreaga societate.

Acum ne aflăm 
într-o etapă superi
oară a revoluției si 
construcției socialis
te. în care poporul, 
sub conducerea parti
dului — pornind 
rile înfăptuiri din cei 40 de ani 
ai libertății si suveranității sale — 
are de rezolvat probleme hotăritoa- 
re pentru destinul patriei. pentru 
viitorul său comunist. Si această 
etapă cere spirit revoluționar, cere 
romantism revoluționar, cere activi
tate neobosită in toate domeniile. 
Dacă revoluțiile sînt ..locomotivele'1 
istoriei, ceea ce le pune in mișcare 
este spiritul revoluționar. Adică o 
stare de căutări, de neîmpăcare cu 
tot ceea ce este învechit si nu mai 
corespunde noilor cerințe. Dar si 
voința ardentă de a descoperi noul 
în complexitatea vieții sociale, de 
a-1 crea, de a-1 face să triumfe.

econo- 
se ac-

Această, idee, a permanentei spiritu
lui revoluționar, a acțiunii lui ca 
factor de înnoire, de regenerare so
cială — avind rezonante profunde în 
opera secretarului general al parti
dului — se afirmă zi de zi in mun
ca organizatorică si politico-educati- 
vă desfășurată de organizațiile de 
partid.

Desigur. răspunderea de a acționa 
în spirit revoluționar 
revine fiecărui co
munist. fiecărui om 
al muncii. Dar ea 
este și o răspundere 
a colectivelor din 
întreprinderi, din u- 
nitătile agricole, din 
instituțiile științifice, 
de învătămînt sl o;:I- 
tui'ă. care r curezi h ții 
mult mai mult decît 
suma aritmetică a 
răspunderilor indivi
duale ; este răspun
derea întregului nos
tru popor, ca expre
sie a participării sale 
directe la prefacerile 
structurale ce au loc 
în viata societății, la 
înfăptuirea neabătu
tă a politicii parti
dului.
partidului nostru, a 
înseamnă a face do-

în concepția 
fi revoluționar 
vada unei atitudini înaintate fată de 
viată, fată de societate, fată de oa
meni ; înseamnă a acționa militant 
pentru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Iar aceasta presupune o 
profundă cunoaștere a realităților, o 
temeinică pregătire politico-ideolo- 
gică. profesională, științifică si cul
turală. capacitatea de a pătrunde 
înțelesurile adinei ale legităților dez
voltării sociale. în acest fel, spiritul 
revoluționar întrunește dimensiunile 
sale fundamentale, propulsează efor
turile de muncă, de organizare și 
conducere spre noi înfăptuiri.

A cunoaște exact, cu temeinicie

realitatea, a fi pregătit pentru a 
descifra fenomenele si procesele so
ciale. pentru a le înțelege conținu
tul si tendințele constituie o cerință 
de bază a revoluționarului.

Cerința' firească a pregătirii mul
tilaterale, a ridicării gradului de cu
noaștere devine si mai actuală în 
momentul de fată, cînd partidul tra
sează direcțiile de' dezvoltare econo- 
mico-socială a României în perioada 
1986—1990 și, în perspectivă, pînă în 
anul 2000. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Ia Plenara 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c., Di
rectivele celui de-al XIII-lea Con
gres au în. vedere ca. in etapa vii
toare. să se asigure realizarea in li
nii generale, a obiectivelor stabilite 
în Programul făuririi’ ’societății so
cialiste multilateral dezvoltata și 
înaintării spre comunism, iar această 
presupune acțiune susținută pentru 
valorificarea superioară a -tuturor 
resurselor de creativitate, de iniția
tivă și răspundere ale națiunii noas
tre.

Viitorul luminos Le care-1 prefi
gurează partidul va deveni realitate 
prin acțiunea organelor si organiza
țiilor de partid, a oamenilor muncii, 
prin voința lor. prin munca lor. Po
norul întreg este chemat de partid, 
de secretarul său general să mun
cească. să învețe, să facă totul ca 
programele elaborate pentru anii ce 
vin să fie exemplar înfăptuite. în 
acest an. în care tara sărbătorește 
împlinirea a patru decenii de la 
actul.istoric.de demnitate națională 
de Ia 23 August 1944 si intîmpină cu 
mărețe realizărj cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului. activitatea 
pblitico-educativă dobindeste noi va
lențe. fiind tot mai mult un factor 
activ în asigurarea accelerării pro
gresului și civilizației în patria noas
tră socialistă.

Adrian VASILESCU

-încheiat grabnic pe toate suprafețele!
© Lucrătorii ogoarelor din 16 județe și din sectorul agricol Ilfov au terminat 

recoltarea griului
© Pînă în seara zilei de 31 iulie, grîul a fost strîns de pe 67 la sută 

din suprafața cultivată
© Recoltarea trebuie mult intensificată în județele din Transilvania și 

Moldova
© Hotărîtoare pentru accelerarea lucrărilor este buna organizare a muncii 

formațiilor de combine și transport din zori și pînă în noapte
• Din unitățile care au încheiat secerișul, combinele să fie dirijate ope

rativ în cele unde grîul este încă în lanuri
Cu fiecare zi, oamenii muncii din 

agricultură raportează rezultate Im
portante la secerișul griului, la trans
portul și depozitarea recoltei, la exe
cutarea celorlalte lucrări agricole da 
vară. In 16 județe, precum și in sec
torul agricol Ilfov s-a încheiat recol
tarea griului, iar acum continuă 
transportul cerealelor la bazele de 
recepție, eliberarea de paie a terenu
rilor și arăturile de vară. Pînă în 
seara zilei de 31 iulie recolta de griu 
a fost strinsă de pe 67 la sută 
din suprafața cultivată. Consti
tuie o realizare de seamă faptul că 
in pofida condițiilor climatice din 
această vară — ploi și temperaturi 
scăzute, care au întîrziat vegetația 
culturilor — recolta de griu de pe

mari suprafețe a fost strinsă. și pusă 
la adăpost.

Aria secerișului s-a extins acum șl 
în majoritatea județelor situate în 
centrul și nordul țării, unde, prgctic, 
griul a dat in copt. In cele două zone 
care cuprind județele respective se 
află o bună parte din cele 700 000 
hectare de pe care urmează să fie 
strînsă recolta de griu. In sprijinul 
acestora au fost trimise un mare nu
măr de combine'din județele in care 
recoltarea s-ă' încheiat. Important 
este ca aceste utilaje să ajungă cit 
mai repede la destinație, iar printr-o 
temeinică organizare a muncii este 
necesar ca atit combinele aflate în 
dotarea agriculturii din aceste județe, 
cât și cele sosite în sprijin să fie fo

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
— izvorul capacității organelor și organizațiilor 

de partid de a uni eforturile tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea Programului partidului

în concepția secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spiritul revoluționar re
prezintă o puternică forță motrice a 
activității partidului, a întregii so
cietăți în lupta pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a vieții 
și trecerea la un nou stadiu de dez
voltare a societății românești.

„Acum ne găsim într-o etapă su
perioară a construcției socialiste, in 
care avem de rezolvat probleme ho- 
tărîtoare pentru destinul patriei 
noastre socialiste. Pornind de la a- 
ceasta, este necesar ca și activitatea 
partidului, a membrilor de partid să 
se ridice la un nivel nou, să fie pă
trunsă de un spirit revoluționar mi
litant, necesar înfăptuirii neabătute 
a Programului partidului, ridicării 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, întăririi suverani
tății și independenței sale" — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru pe proble
mele muncii organizatorice și politi
co-educative din august 1983.

Partidul Comunist Român s-a a- 
firmat întotdeauna în decursul exis
tenței sale ca un viguros conducă
tor, caracterizat printr-un puternic 
spirit revoluționar, ce a făcut posi
bilă unirea tuturor energiilor crea
toare ale poporului in procesul re
voluției și construcției socialiste, 
precum și victoria noii orînduiri în 
patria noastră. Partidului îi revine 
în prezent marea răspundere de a 
ridica pe trepte calitativ superioare 
spiritul revoluționar al organelor și 
organizațiilor sale, al tuturor comu
niștilor și de a imprima acest spirit 
activității și vieții oamenilor mun
cii, întregului nostru. popor. Această 
sarcină reprezintă astăzi o necesita
te istorică izvorîtă din complexita

tea procesului revoluționar ce se 
desfășoară în România, proces ce nu 
s-a încheiat, ci continuă in noi con
diții istorice, solicitind la parametri 
maximali capacitatea de gindire și 
acțiune a maselor.

De aici rezultă cu claritate impor
tanța promovării consecvente a spi
ritului revoluționar in întreaga ac
tivitate a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii, acesta reprezen- 
tind tocmai izvorul capacității de a

forțelor de producție, concepție fun
damentată de către secretarul gene
ral al partidului, județul Iași a cu
noscut in anii construcției socialiste 
o dezvoltare fără precedent, care 
s-a amplificat îndeosebi in perioada 
de după Congresul al IX-lea, prin 
contribuția și ajutorul neprecupețit 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Roadele acestei politici se constituie 
astăzi intr-o realitate specifică, in 
care valoroasele și recunoscutele tra

Leonard CONSTANTIN
prim-secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

îndeplini sarcini tot mai mari, con
stituind cea mai însemnată forță in 
unirea eforturilor consacrate reali
zării Programului partidului, con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei și înaintării țării spre comu
nism.

Nu putem pierde din vedere fap
tul că întregul proces al construirii 
socialismului în patria noastră a pus 
în mișcare capacitatea de gindire și 
acțiune a întregului nostru popor, 
diferitele etape ale edificării noii 
societăți aducind în fața comuniști
lor, a maselor de oameni ai muncii 
probleme tot mai complexe și mai 
dificil de soluționat. Un exemplu 
concludent în această direcție îl 
oferă județul Iași, care realiza îna
inte de revoluția socialistă doar 0,20 
la sută din producția industrială a 
tării.

Beneficiind din plin fie politica 
Partidului Comunist Român de re
partizare rațională în teritoriu a

diții culturale ale Iașiulul se îmbină 
in mod armonios cu noile valențe 
ce caracterizează un autentic centru 
industrial și muncitoresc. Astfel, în 
județul Iași iși desfășoară azi acti
vitatea 47 de întreprinderi (din care 
37 de importanță republicană), aces
tea participînd la producția națio
nală in proporție de 37 la sută la 
fire și fibre sintetice. 85,6 la sută — la 
antibiotice, 37 la sută — la țevi din 
oțel, 34,5 la sută — la țesături din 
mătase, 15 la sută — la tricotaje 
bumbac, aproape 18 la sută — la 
ulei comestibil și altele.

In același timp, bogatele tradiții 
de viată spirituală ale Iasiului cu
nosc azi o amplificare substanțială, 
ceea ce este ilustrat în mod strălucit 
de activitatea ce se desfășoară in 
cadrul celor 5 institute de invăță- 
mînt superior, cu 20 de facultăți, în 
cele 30 de institute și filiale de cer
cetare și proiectare, 34 de licee și 
500 de școli generale, in cadrul că
rora își desfășoară activitatea aproa

pe 220 de mii de elevi, 30 de mii de 
studenți, 11 mii de cacțre didactice 
și cercetători, reprezentînd o treime 
djn. populația județului. Acționînd in 
spiritul concepției partidului nostru, 
a secretarului general, de legare or
ganică a învătămintului și cercetării 
cu cerințele producției, cadrele din 
acest domeniu își aduc o valoroasă 
contribuție la ridicarea gradului de 
tehnicitate a producției, reflectată în 
înnoirea anuală, in proporție de 
20—30 la sută, a produselor, a unui 
mare număr de tehnologii, in creș
terea gradului de valorificare a re
surselor .materiale și umane.

In ultimele două decenii a fost 
alocat județului nostru, ca expresie 
a grijii deosebite și a preocupării 
constante manifestate in această di
recție personal de către secretarul 
general al partidului, un volum de 
peste 70 miliarde lei investiții, ceea 
ce a condus la creșterea producției 
industriale de peste 10 ori, la spori
rea fondurilor fixe în industrie de 
15 ori, iar în agricultură de 6,5 ort.

Ca expresie a implicațiilor sociale 
ale dezvoltării economice se înscrie 
realizarea a peste 110 mii noi locuri 
de muncă, cu un înalt nivel de do
tare tehnică, a peste 178 de mii apar
tamente, din care 24 000 numai în 
primii 4 ani ai actualului cincinal, 
creșterea gradului de urbanizare și 
de înzestrare cu echipamente edili- 
tar-gospodărești a orașelor, și satelor 
județului, ridicarea sistematică a ca
lității vieții tuturor categoriilor , de 
oameni ai muncii.

în același timp, evidențiem efec
tele pe care acest proces complex de 
dezvoltare economico-socială le-a 
avut asupra oamenilor, asupra ni-
(Continuare în pag. a IV-a)

în pagina a IV-a : Fapte din campania de seceriș 
în județul Dîmbovița transmise de brigada „Scînteii"

losite cu randamente superioare, ast
fel incit secerișul să se desfășoare 
în termene cît mai scurte — prima 
condiție de care depinde evitarea 
pierderilor prin scuturare..

In unele unități agricole din jude
țele situate în nordul țării și zona 
subcarpatică, în lanuri s-au înmulțit 
și au crescut puternic buruienile, 
ceea ce îngreunează lucrările de recol
tare. In aceste condiții. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
a recomandat ca în fiecare fermă și 
unitate agricolă lucrările să fie or
ganizate diferențiat, în funcție de 
starea lanurilor. Astfel, combinele să 
fie folosite cu prioritate în lanurile 
curate, imediat ce umiditatea boabe
lor permite acest lucru. Important 
este ca specialiștii și cadrele de con
ducere din unitățile agricole să con
troleze permanent și cu răspundere 
starea fiecărui lan și să dirijeze uti
lajele acolo unde se poate lucra cu 
operativitate. Intrucît unele lanuri 
sînt imburuienate, ceea ce face im
posibilă sau îngreunează utilizarea 
combinelor, este necesar ca în aceste 
cazuri să se organizeze recoltarea lor 
în două faze sau cu ajutorul secerilor 
și coaselor. Recolta de griu trebuie 
strînsă în întregime, pînă-la ultimul 
spic, nimic nu trebuie să se risi
pească 1 Aceasta presupune partici
parea la lucrările de recoltare a griu
lui a tuturor locuitorilor de la sate, 
obligație statuată prin Legea organi
zării producției și a muncii din agri
cultură. Pentru producția de griu din 
acest an a fost depus un mare volum 
de muncă, au fost efectuate multe 
cheltuieli. De aceea, este in interesul 
nostru, al tuturor ca recolta de griu 
— pîinea poporului — să fie strinsă 
In întregime, să se evite orice pier
deri.

Evident, tot ce se recoltează intr-o 
zi, pină seara trebuie neapărat trans
portat la locurile de depozitare și in 
primul rind la bazele de recepție. 
Totodată, intrucit în unele zone o 
parte din producția de griu are o 
umiditate ridicată, determinată atit 
de precipitațiile abundente din ulti
ma perioadă, cit și de existența bu
ruienilor, este absolut necesar să se 
efectueze solarizarea cerealelor, ast
fel incit în silozuri și magazii să fie 
depozitat numai griu de bună cali
tate, ce se poate păstra in cele mai 
bune condiții. In această privință, ca
drele de conducere din unitățile agri
cole și consiliile populare comunala 
au obligația să repartizeze un număr 
suficient de oameni la lopătarea ce
realelor și la alte lucrări de condițio
nare a acestora.

Nici un efort nu este in aceste zile 
prea mare pentru a se aduna, trans
porta și pune Ia adăpost cît mai re
pede recolta de cereale a acestui an. 
Sarcini de maro răspundere In aceas
tă privință revin organelor șl organi
zațiilor de partid, consiliilor populare 
și organelor agricole. Datoria lor este 
să acționeze energic, hotărit pentru 
desfășurarea în ritm intens, cu toate 
forțele, a secerișului, pentru organi
zarea temeinică a muncii și folosirea 
din plin a combinelor și a mijloace
lor de transport, astfel ca în timpul 
cel mai scurt întreaga recoltă de griu 
care se mai află în lanuri să fie 
strînsă și depozitată în bune condiții.

i

actul.istoric.de
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ALBA: MUNCĂ UNITĂ PE LOCURILE UNIRII

------  FILE DE ISTORIE —

5 IULIE 1984: Viu dialog de lucru în fața machetei întreprinderii de porțelan, cea mai mare unitate 
cu acest profil din țară.

5 PATRIEI CINSTIRE.
Priviți — cînd veți vizita com
plexul muzeistic din Alba Iulia 
— o anume frescă. Reprezintă 
un anume loc si o anume zi. 
Locul : Apoulon-ul dacic : Ăpu- 
lum-ul roman ; vechiul Băl- 
grad, ..cetatea .Albă" a Mureșu
lui, Alba Iulia de azi. Ziua : 21 
octombrie/1 noiembrie 1599. în 
realitate a fost un cal roib. dar 
pictorul l-a' vrut alb. MIHAI, 
călare, poartă tunică si manta 
albe, cu șoimi brodați în fir de 
aur : El, șoimul ! Privim si 
parcă a<m auzi aievea : ..Io. 
Mihai Voievod domn al Țării 
Românești al Ardealului și al 
Moldovei..." Visul de aur al 
voievodului, visul de aur al po
porului nostru de dincolo de 
milenii.

Fresca „Intrarea Iui Mihal. 
Viteazul in Alba Iulia" re
prezintă ceea ce pictorul Di
mitris Stoica a eternizat in cu
lorile unei pînze cu același 
nume ; tablou în lumina căruia 
veghează la cîrma destinului 
national un om : NICOLAE 
CEAUȘESCU : Tabloul primei 
noastre Uniri politice se află in 
cabinetul său de lucru din Ca
pitală. Fresca pe care v-am 
descris-o se află în Muzeul Uni
rii din Alba Iulia. Așa cum este 
el azi, acest muzeu n-a existat. 
El a fost gîndit de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, reprezintă 
concepția sa despre istoria 
noastră. O istorie în care aici, 
la Alba, au urcat deopotrivă un 
Inochentie Micu — cel care a 
folosit pentru prima dată în ac
cepția ei modernă expresia ..na
țiunea română" — și corifeii 
Scolii ardelene, și neînfricatii 
bărbați Horea, Cloșca și Crișan. 
și apriga' luptătoare Ecaterina 
Varga, și „Craiul Munților", A- 
vram Iancu. și oei peste 40 000 
de oameni ai anului 1848 de pe 
cîmpul Libertății din Blaj, și 
mulțimea celor 100 000 care la 1 
Decembrie 1918 au aclamat 
unirea pentru vecie a Transilva
niei cu România... Intîiul Pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul născut 

in același an 1918, anul Unirii 
Definitive, este acela care a 
inaugurat, la 28 mai 1975, — în- 
tr-un edificiu corespunzător 
importanței sale naționale — 
complexul muzeistic de la Alba

Creșterea volumului 
investițiilor în județ

(în. milioane lei);
1965 1984

sin 3 965
® în 1984 investițiile sînt de 124

ORI mai mari decît în 1945

Iulia; așa cum, tot el șl tot la 
Alba Iulia, în 1968, dezvelise sta
tuia ecvestră a lui Mihai Vitea
zul ; așa cum, tot el. în 1973, cu 
prilejul sărbătoririi a 125 de ani 
de la revoluția pașoptistă, a 
inaugurat pe Cimpia Libertății 
din Blaj ansamblul monumen
tal al celor 24 de statui repre- 
zentîndu-1 pe luptătorii frun
tași pentru libertate, indepen
dentă si unitate. Cei care trec 
prin Alba ori care vizitează 
cimpia Blajului pot să vadă și 
să admire. Pentru că prezentul 
n-ar fi el însuși dacă nu ar 
omagia gloria trecutului de lup
tă. de năzuință si de visare pa
triotică. Vor avea prilejul să 
constate încă si Încă o dată 
consecventa dintre vorba si 
fapta primului bărbat al tării, 
ctitorul României moderne. E- 
roul care, de curînd. la 5 iulie 
a.c., In fata marii adunări popu

lare — 100 000 de participant! 1 
— din municipiul Alba Iulia. 
amintea t „Triumful libertății 
sociale si naționale s-a realizat 
cu jertfe mari, dar s-a realizat ! 
Iată de ce cinstim întotdeauna 

pe Înaintașii noștri care și-au 
dat chiar viata pentru ca po
porul nostru să se dezvolte, pen
tru formarea națiunii române !“

— Cu prilejul întîlnirilor de 
lucru cu oamenii muncii din 
județul Alba de la începutul 
lunii iulie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a trecut din nou pra
gul instituției noastre, ne spu
ne dr. Gheorghe Anghel, direc
torul Muzeului Unirii. Este o 
nouă dovadă că cel mai vrednic 
dintre urmași aduce înaintașilor 
cea mai vrednică prețuire : 
unirea națiunii în juru-i si înăl
țarea socialistă a patriei. Este 
acesta doar unul dintre motive
le pentru care si noi. istoricii, 
susținem cu deosebită căldură 
propunerea ca. la al XlII-lea 
Congres al partidului, să fie 
reales în funcția supremă de 
secretar general.
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COMPfiRSND DOUfi 
STEME,.. Privim o stemă — 
aceea a fostului județ AlȘa : 
pe un scut albastru — culoare 
care în heraldică semnifică cre
dința. cumpătarea, puterea și 
frumusețea.— este înfățișat un 
soldat fomăh' căi’e-$i1;țing1dreap- 
ta încleștată pe lance iar stingă 
sub sctltul împodobit cu iniția
lele sperapță.: , VRR (virtus ro
mana redivivă). Atîî. Ani în șir,, 
generații după generații au 
trăit în umbra strămoșului ri
dicat în stemă. Sorgintea latină 
era singura mindrie a locuito
rilor unui județ, care, in pofida 
bogățiilor sale naturale. în po
fida aurului din viscerele mun
ților săi se zbătea în mizerie, 
tristete și revoltă. „Munții noș
tri aur poartă / Noi cerșim din 
poartă-n poartă"... Si iată stema 
de astăzi a județului Alba : ju
mătatea din stingă este ocupată 
de același soldat roman cu lance 
și scut pe fond albastru — semn 
că locuitorii trăiesc în același 
neclintit respect fată de vitejia 
și 'descendenta Strămoșești ; în 
dreapta sus : un spic, un brad 
verde și un ciorchine de .stru- 
gure ; sub ele — semnifjcînd 
trăinicia și temelia — hale și 
coșuri industriale. Acesta este 
noul din stemă. Corespunde 
noului din viată. Totul nou ! 
Intr-o capitală de județ ca Alba 
Iulia — cu o vechime de peste 
2 009 de ani. dar in care pină 
în 1960 nu existau decît o fabri
că de încălțăminte (producția 
ei : 50 de perechi de încălță
minte pe zi I). o întreprindere 
de reparații pentru utilaj mi
nier. o moară si cîteva modeste 
unități meșteșugărești — poți 
întîlni astăzi atit pe inginerul 
de la întreprinderea de utilaje, 
cît și pe pictorița de la „Por
țelanul" (Știati că această uni
tate este cea mai mare din tară 
și una dintre primele din Eu
ropa ?) ; pe turnătorul de fon
tă pentru mașini-unelte de la 
întreprinderea mecanică, cît și 
pe ucenicul de la întreprinde
rea de produse refractare, ori 
pe zețarul de la tipografie, ori...

Fatalmente, enumerarea este

Județul Alba - ca și alte județe ale patriei noastre 
- a cunoscut o puternică dezvoltare, ca urmare a 
aplicării ferme a politicii partidului de amplasare 
a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, 
de ridicare economico-socială a tuturor zonelor țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Incompletă. La lista premierelor 
industriale trebuie adăugate însă 
dezvoltările și înnoirile de la 
Cugir, Blaj, Aiud, Ocna Mures, 
Zlatna, Sebeș... Față de 1965, 
producția industrială a județu
lui a crescut de 5,4 ori. în 1984 
producția industrială a aceluiași 
an 1965 se realizează în numai 
55 de zile. Este firesc, ritmul de 
dezvoltare a județului este de 
10,4 la sută, iar Investițiile 
alocate Albei după Congresul al 
IX-lea al partidului se ridică la 
impresionanta sumă de 36 mi
liarde de lei (11,3 miliarde nu
mai in ultimul cincinal). Nu
mărul locurilor de muncă a 
crescut de la 74 900 în 1965 la 
peste 140 000 în 1984. Există — ca 
peste tot în țară — șanse egale 
de afirmare pentru oricine poar
tă pe umeri un câp sănătos, cu 
gînd cinstit de muncă cinstită. 
„Epoca Ceaușescu" a ridicat ju
dețul Alba pe culmile înalte ale 
performantelor în toate dome
niile. Iată ce locuri ocu
pă acum județul Alba în ie
rarhia diferitelor produse pe 
tară : locul I s la placaje, pitici 
fibrolemnoase și mașini de cu
sut de uz casnic : locul II : la 
sodă calcinată, cupru nerafinat 
de convertizor, var. ciorapi ; lo
cul III : Ia gaz metan, sodă 
caustică, antidăunători : locul 
IV : ]a minereuri complexe ; 
locul V : la mașini-unelte de 
prelucrat metale prin așchiere ; 
locul VII: la minereuri cuprife
re ; locul XIII ; la producția de 
oțel brut... Subliniem din nou : 
este vorba de locuri ocupate de 
județul Alba in ierarhia națio- 
nat6~<T produselor ' enumerate/ 
De Alba, fostul județ subdez
voltat. De același județ Alba 
cșre acum, in .1984. numai IN
TR-O SINGURA ORA livrează 
tării o producție-marfă în va
loare de 2 657 352 lei.

Bineînțeles, asemenea creșteri 
au implicat modificări substan
țiale în însăși structura popu
lației : în 1965, 58,7 la sută din 
populația județului era ocupată 
în agricultură ; acum, doar 24 la 

Creșterea numărului 
personalului muncitor: 
1965 1984

74900 140 300 
• în 1984 numărul personalului 

muncitor a crescut de 8 ORI 
față de 1945

sută. Șl pentru că veni vorba : 
în agricultura județului Alba, 
pină in 1949, statistica nu înre
gistrează existența vreunui trac
tor. Nici măcar a unui singur 
tractor ! Iată acum dinamica a- 
cestor de neinlocuit mașini agri
cole în anii socialismului : 1950 
— 79 tractoare ; 1965 — 823 ; 1983 
•— 2 490. Ceea ce, firește, a im

plicat și dezvoltarea unui sistem 
de alte mașini agricole cores
punzătoare, la care se adaugă 
importantele fonduri alocate 
pentru realizarea unor obiective 
zootehnice, plantații vitipomico- 
le, complexe de vinificație, uni
tăți ale industriei alimentare...

— De la ce ați plecat ? l-am 
întrebat pe loan Milaciu, pre
ședintele C.A.P. Șard, fruntașă 
pe județ.

Creșterea producției 
industriale a județului

(în milioane lei)-
1965

3356

1984

Tn 1984 volumul producției indus
triale este de 106 ORI mai mare 
decît în 1945

— Păi să -vă spun de Ia ce : 
în 1949, de la nici un porc, nici 
o oaie. Tot ceea .ce am realizat 
se datorează grijii .cu care am 
fost înconjurați" ae- către orga
nele de partid, mijloacelor ma
teriale care ne-au fost puse la 
dispoziție, hărniciei oamenilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vizitat de. nenumărate ori, 
odată am avut deosebita cinste 
ca tocmai eu să fiu acela care 
l-a urat „Bun venit" pe melea

gurile Albei șl să-I invit să gus
te din pîinea și sarea ospefiei. 
Tot ceea ce am realizat se da
torează in principal orientărilor 
și indicațiilor pe care le-am pri
mit cu ocazia vizitelor de lu
cru... Noi, moții, am fost foarte 
săraci, dar acum ne bucurăm de 
toate avantajele civilizației.

Vira MOȚULUI S-fi 
PRELUNGIT CU 38 DE 
fiNI. „Noi, moții, am fost 
foarte săraci...".

Dacă nu ți s-ar spune, dacă 
n-am ști, dacă n-ar exista docu
mente, afirmația lui loan Mila
ciu ar fi greu de crezut. Pentru 
că, iată, pornim în sus, pe Va
lea Ampoiului. Șosea asfaltată

(DN. 74). Paralel cU ea, o cale 
ferată cu ecartament normal. 
„Mocănița" — trenulețul care 
circula pină la Zlatna pe o cale 
ferată îngustă — a fost înlocuită 
cu trenuri „adevărate". Micești, 
Șard, Tăuți, Meteș, Feneș, Izvo
rul Ampoiului — sate cu case 
nespus de frumoase, majoritatea 
noi (în perioada 1945—1984 în 
județul Alba au fost construite 
40 074 apartamente din fonduri
le statului și 53 326 locuințe ; 
72 la sută din populația ju
dețului trăiește in case noi). 
La Abrud oprim și intrăm în li
brărie. Cerem cîteva dintre vo
lumele al căror semnal a apărut 
în „România literară" în urmă 
cu două săptămini. Răspuns : 
„Le-am avut dar s-au dat". De
altfel, numai in primul semestru 
al acestui an, s-au vîndut în ju
deț cărți în valoare de aproape 
13 milioane de lei. Pornim din 
nou la drum... Un timp, ne înso
țesc undele curate ale Abrude- 
lului. Traversăm și lăsăm în 
dreapta panglica asfaltului care 
duce spre Roșia Poeni. Damian 
Sicoe, secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul minier 
al cuprului care se construiește 
acolo, ne spusese cu două zile 
înainte : „Constructorii noștri au 
dislocat pină acum un munte de 
rocă însumind 34 milioane de 
tone, au executat lucrări minie
re în subteran în lungime de 
4 286 m, au amenajat 66 km de 
drumuri, 41 km de rețele elec
trice de înaltă tensiune, peste 
100 kilometri de telecomunicații. 
Construirea combinatului nostru, 
una dintre ctitoriile de seamă 
ale „Epocii Ceaușescu", a înce
put cu prilejul unei vizite de 
neuitat efectuate de secretarul 
general al partidului și aici, la 
noi, în Țara Moților. In numai 
cîțiva ani aceste străvechi pla
iuri și-au schimbat înfățișarea 
complet...".

Intrăm în Cîmpeni, inima Ță
rii Moților. O așezare întinsă pe 
o Suprafață cam cît a... Bucu- 
reștiului. Cîmpeni a fost ultimul 
punct de rezistență al răsculați- 
lor Horea, Cloșca și Crișan. A 
fost și cartierul general al lui 
Avram Iancu... „Noi, moții, am 
fost foarte săraci...". Cît de să
raci ? Geo Bogza a fost pe aici 
in anii ’40. A scris : „Sărăcia din 
Țara Moților e sărăcie lucie". 
„Țara moților e o țară de piatră 
unde și sărăcia e aspră și tare 
ca piatra". Cum arăta o cameră 
de moț ? „O cameră : Un patru
later din lemn de brad bătute 
unul peste altul. Atit. înăuntru 
are cîteva bucăți de lemn : un 
pat, o masă. Asta e totul. Aceste 
obiecte sint atit de puține, atit 
de nude, incit nici nu pot sugera 
imaginea mizeriei".

— Cum arată azi o cameră de 
moț din Cîmpeni 7 l-am între
bat pe Gheorghe Cimpean, vice
președintele consiliului popular.

— Păi, ca majoritatea came
relor oamenilor care trăiesc în 
România. Orașul nostru numără 
8 500 de locuitori. In ultimii ani 
am construit 32 de blocuri cu 755 
de apartamente. Majoritatea ce
lorlalte case sint noi, au în ele 
tot ce trebuie : televizor, radio, 
frigider. Ce să mai spun 7 Se 
trăiește ca peste tot în tară. In 
ultimul deceniu și jumătate 
ne-am industrializat. în 1970 în 
Cimpeni nu erau decît 600 locuri 
de muncă, acum sint 5 200 șl vor 
mai fi. Trimitem mobilă de 
Cimpeni în U.R.S.S., S.U.A.,
Suedia, R.F.G., Franța, Canada, 
covoare în Italia, Anglia, S.U.A., 
Olanda, Belgia... '■ ■'

Ieșim din primărie și ne plim
băm crin centrul orașului.

Privim în jur : chiar lingă sta7- 
tuia lui „Avrămuț" (Avram lan- 
cu), brațul unei macarale turn 
se rotește ridicînd materiale de 
construcție pentru un viitor edi
ficiu public. Ne oprim în fața 
chioșcului cu ziare: „«Scinteia» 
de astăzi, vă rog". „Poftiti. toc
mai a sosit direct de Ia Teiuș cu 
14,55...“. La școală discutăm cu 
Vasile Bud, directorul coordona
tor : „In 1944 la Cîmpeni erau 14 
Învățători, acum sintem 160 de 
cadre didactice. Moțul nu-și mai 
lasă copiii fără carte...".

L-am întrebat pe dr. Llviu 
Vulcu, directorul Direcției sani
tare a județului Alba, ciți doc
tori erau Ia Cîmpeni in 1938 și 
care era durata medie de viată.

— Un medic și o soră. Durata 
medie de viață era de 42 de ani. 
Azi, în județ sint 674 de medici, 
din care numai la Cîmpeni sînt 
27, dar îi ajută și 82 cadre sa
nitare medii și 64 de lucrători 
sanitari auxiliari. Durata medie 
a vieții în Țara Moților este ace
eași ca peste tot în țară. Adică ? 
70 de ani... Concluzia ? In Țara 
Moților, ca în tot județul Alba 
și ca peste tot în România de
viza „totul pentru om" are aco
perire în fapte. • I

Scria Iorga : „Popoarele cele 
mai fericite sînt acelea care au 
putut să reție mai mult pe bă- 
trînii lor". Durata medie a vieții 
a crescut in județul Alba la 70 
de ani. Orînduirea socialistă a 
dăruit oamenilor din Țara* de 
piatră 38 ani de viață în plus. A 
dăruit viață nu în sens metafo
ric, ci viată adevărată, demnă, 
sănătoasă, civilizată.

Mircea BUNEA 
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteli*

• 40074 apartamente • 53326 locuințe • 72 la sută din populația județului trăiește în casă nouă 
_____ - realități definitorii pentru dezvoltarea acestor meleaguri în anii socialismului
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2 IULIE 1982 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinați cu sentimente 

de dragoste fierbinte, de recunoștință de către textilistele de pe meleagurile sucevene

...MAI ERAU PATRU 
ANI pînă să se împlinească 
veacul de cind — la capătul a 
47 de ani de lupte și glorie — 
marele Ștefan, nebiruitul, ieșea 
.pentru ultima oară pe porțile 
cetății Sucevei, purtat într-un 
riu de lacrimi pină La zidirea 
să Putna, unde ii va fi dat 
să se odihnească. După 96 de 
ani, deci, cealaltă sabie a româ
nilor, marele Mihai, de. aici, din 
■cetatea Sucevei, se ' proclama 
„Domn al Țării Românești, al 
Ardealului și a toată Țara Mol
dovei". Le-a fost dat acestor 
ziduri de cetate, pe care astăzi 
le contemplăm înfiorați de is
torie, să adăpostească intre ele 
în mai puțin de un secol pe 
cei mai mari domni ai neamu
lui. pe cei care, în acele 
veacuri, au înălțat cel mai sus 
pe boltă soarele românilor.

Mindră cetate a Sucevei! Aici, 
la poalele acestor ziduri astăzi 
în ruină, s-a întimplat una din 
marile fapte de arme ale în
tregii noastre istorii : a fost 
oprit și silit să se retragă în
suși Mohamed al II-lea, În
fricoșătorul, temutul de întrea
ga Europă, cel care la 1453 in
trase călare in Aghia Sofia, po
doaba Bizanțului. Dărimase zi
durile Constantinopolului și în
cheiase cu sabia evul de mijloc. 
Dar ceea ce a putut să facă pe 
malurile Bosforului, pe cele ale 
Sucevei, iată, nu a mai fost în 
ștare. Și zidurile cetății s-au 
mai încoronat o dată de' slavă...

Poți oare vorbi, poate oare 
cineva vorbi despre mindrul ți
nut al Sucevei fără a spune 
măcar un cuvint despre vremi- 
le cind se întemeia aici țara 
românească a Moldovei, despre 
nesfirșitele bătălii duse cu sabia 
sau cuvintul pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru apăra
rea pămintului strămoșesc ? Nu, 
nu se poate, pentru că în Bu
covina respiri istoria odată cu 
aerul. Și nu doar pe cea de 
acum o jumătate de mileniu, ci 
și De cea de acum patru de
cenii, și pe cea de acum patru 
ani. Oamenii Tării de Sus sint 

SCRIA MIHAIL SADOVEANU 
ÎN „ÎNSEMNĂRILE 

LUI NECULAI MANEA":
„...Am început a colinda pe ulițl. $i multă vreme am. rătăcit 

printr-un fel de hrube întortocheat? din care izvorau aburi ca 
din bălti pline de miasme. Căsuțe pitice, grămădite unele in 
altele, plecate unele înainte, altele pe-o coastă, abia ridicau pini 
la fața pământului geamuri murdare l $i-n jurul lor, printre 
zaplazuri stricate, se zăreau păduri întregi de mărăcini alăturea 
de lacuri de noroi, un fel de mări-moarte... Treceam prin uli
țele acestea ale durerii, nădăjduind să ajung undeva in cîmp, 
la lumină, la aer liber.“

Ceea ce vedeți in dreapta este imaginea de astăzi a locu
rilor descrise odinioară de Mihail Sadoveanu, „locul unde nu 
se întimpla nimic", FĂLTICENI. Credem că nici un comentariu, 
oricit de măiestrit scris, nu ar fi mai elocvent decit simpla ală
turare a celor două realități.

dăltulți de istorie și dăltuiesc 
istoria.

DA, BUCOVINA ^ie și 
astăzi istoria in primele rinduri 
ale constructorilor socialismu
lui și comunismului in Româ
nia. Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. făcind o magistrală 
legătură intre trecut, prezent și 
viitor, sublinia : „Cetățile noas
tre sint industria, agricultura, 
știința și cultura. Un popor care 
are o industrie puternică, o a- 
gricultură puternică, o știință și 
o cultură înaintată va dăinui 
peste veacuri și nu va putea fi 
niciodată infrint". Dezvoltarea 
județului Suceava în anii so
cialismului constituie o străluci
tă ilustrare a cuvintelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu ; este 
teritoriul pe care aflăm nu mai 
puțin de patru așezări care, în 
veac, au fost capitale ale țării : 
Baia, Șiret. Rădăuți și Suceava. 
Ei bine, astăzi, in județul Su
ceava se află chiar mai multe 
„capitale" ale României : ca
pitala manganului (90 la sută 
din producția tării o furnizează 
comuna Iacobeni). a celulozei, a 
hirtiei (ambele la Suceava), a 
cherestelei, a plăcilor aglomera
te din lemn (celebrul PAL), a 
cartofului ; la toate acestea, ju
dețul Suceava deține locul I pe 
țară. Este spectaculos — dar 
este departe de a fi totul. Spu
nea Ion Siminiceanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar al județului :

— Oamenii Sucevei, dacă ti 
cunoști și știi să le descoperi 
sufletul. îți vor spune cam așa: 
„Important e să lăsăm ceva 
după noi — nu doar umbra pe 
pămint", ceva care să aibă sem
nătura noastră. Și așa se poar
tă. Fără falsă modestie (căci 
nu vorbesc despre mine, vorbesc 
despre acești suceveni minu
nați) : aproape an de an ne 
situăm printre fruntași in ie
rarhia națională a întrecerii so
cialiste între județe. E ceva — 
mai ales dacă ne întoarcem 
gindurile înapoi. îmi place să 
citez ce scria în 1938 Enciclo

pedia României : „Județul Su
ceava este caracterizat printr-o 
activitate industrială remarcabi
lă". Ați auzit bine: remarcabilă! 
Apoi o nominalizează : „2 mori 
sistematice. 1 fabrică de zahăr, 
1 de ulei vegetal, 3 de spirt, 
1 de bere, 2 de cuie de lemn

ANII RITMURILOR 
ÎNALTE

® Dacă ritmul înzestrării cu trac
toare a agriculturii sucevene ar fi ră
mas același din cincinalul 1951-1955, 
situația de astăzi ar fi fost atinsă 
în anui... 2086!

® Dacă ritmul construcției de lo
cuințe ar fi rămas cel din pe
rioada 1950-1965, situația locativă 
de astăzi ar fi fost atinsă în anul... 
2064!

• Dacă industria suceveana ar 
produce în ritmul anului 1950, ar 
avea nevoie de 20 de ani pentru 
a realiza producția globală a unui 
singur an - 1984!

și 1 mină de sare". Curat re
marcabilă 1 Deci : să nu uităm 
de unde am plecat ! Cu nici 
un chip ! Dar nu trebuie să e- 
vocăm un trecut îndepărtat ; 
uite, în 1965, anul Congresului 
al IX-lea, lucrau în industrie 148 
din 1 000 de persoane ocupate ;
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astăzi — mai corect, in 1983 — 
numărul lor este de 328 ; mai 
mult decit dublu ! Fondurile 
fixe în industrie au crescut în 
13 ani (1970—1983) de aproape 
patru ori. ...Dar vă rog să re
țineți ceva, dincolo de cifre : 
cetățenilor județului nostru le 

sint limpezi două realități fun
damentale : că acești patruzeci 
de ani ai libertății tării, mai 
cu seamă ultimii 19, au făcut 
pentru meleagurile noastre cit 
secole și secole ; mulțumirile 
lor, recunoștința lor se în
dreaptă fierbinți către cel care

Suceava reprezintă și ea un exemplu de ceea ce 
pot să realizeze oamenii muncii constructori ai socia
lismului, stăpîni în țară pe bogățiile patriei, hotărîți 
să facă totul pentru a-și făuri în mod conștient viitorul 
comunist, viața demnă, liberă și independentă!

este strategul înțelept, al dezvol
tării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nu există realizare 
de seamă în ultimele două de
cenii care șă nu fie direct le
gată de activitatea sa, de indi
cațiile sale, de grija sa pentru 
creșterea și a acestui colț de 
patrie. Ca o urmare firească — 
iar aceasta este a doua realita
te despre care vreau să vorbesc
— comuniștii suceveni, toți cei 
ce muncesc văd în realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XlII-lea, în 
Înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, garanția cea 
mai sigură, garanția supremă 
că pe drumul pe care mergem 
de două decenii, drumul dez
voltării, al înfloririi județului 
nostru și a întregii tari pe toa
te planurile, vor obține noi vic
torii, noi împliniri.

EXISTA UN GRAI AL 
CIFRELOR, mai elocvent 
uneori decit orice alăturare de 
alte cuvinte, cifre care vorbesc 
de la sine, alungind, parcă, co
mentariul. Iată, de pildă, aceste 
cifre (vă asigurăm de la bun 
început, stimați cititori, că ele 
sint riguros exacte, că le-am 
verificat , cu grijă ;, veți vedea 
în secunda următoare că a fost 
nevoie de această precizare t) 
care exprimă creșterea produc
ției unor ramuri industriale în 
județul Suceava intre anii 1950 
și 1983 :

® industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metale
lor produce de 281 de ori mai 
mult ; industria chimică de 189 
de ori mai mult ; industria ma
terialelor de construcții .de 301 
ori mai mult ; industria, celulo
zei, și a hirtiei de 389 de ori 
mai muit ; industria, textilă de 
3 870 de ori mâi mult !

© realizări mai... modeste în- 
tîlnim în industria pielii și a 
încălțămintei a cărei producție 
în aceeași perioadă nu a crescut 
„decât" de... 24 de ori. cea a 
sticlei, porțelanului și faianței 
(de 80 ds ori), ori poligrafică — 
„decât" de 72 de ori.

Să adăugăm ceva în chip de 
comentariu ? Doar faptul că 
industria sucevean ă de astăzi 
valorifică tot mâi intens resur
sele solului și subsolului zonei, 
că nu există practic ramură in
dustrială care să nu fie prezen
tă în județ, de la cea extractivă
— trecind prin construcții, ener
getică, construcții de mașini, 
chimie, prelucrarea lemnului, 
ușoară, alimentară — la indus
tria mică și că. la fel ca pe 
întreg cuprinsul patriei, și în 
județul Suceava ponderea prin
cipală a acestei uriașe creșteri 
aparține ultimilor 19 ani, anii de 
cind in fruntea partidului și a 
statului se află marele fiu al 
poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Semnificativ 
pentru amploarea pe care cea mai 
luminoasă perioadă din istoria 
patriei a imprimat-o creșterii 
cantitative și calitative a indus
triei județului este faptul că 
dacă în 1975 exista aici o singură 
întreprindere cu peste 5 000 de 
oameni ai muncii, astăzi numă
rul lor este de patru ; sau acela 
că dacă în 1965 extracția și pre
lucrarea minereurilor cuprifere 
se situa în județul Suceava la 
cota zero, astăzi ea îl așază pe 
locul al treilea în țară. Și s-ar 
mai putea da multe alte exem
ple...

— Nu poți vorbi despre Su
ceava fără să vorbești despre a-

NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea personalului muncitor in industria suceveana

Față de 1945, în 1984 personalul muncitor în industrie 
a crescut DE APROAPE 6 ORI

gricultură și nu poți vorbi des
pre agricultura ei fără să vor
bești despre zootehnie — ne 
spune Mihai Brădescu, directo
rul Direcției agricole. Ea repre
zintă cam 52—54 la sută din 
ponderea producției agricole a 
județului. Avem cea mai mare 
încărcătură de taurine la hectar 
din țară ; ultimul recenșăminl a 
pus in evidență creșteri serioase’ 
la toate speciile. Față de 1938, 
numărul bovinelor s-a dublat, al 
porcinelor este de peste patru 
ori mai mare, iar al ovinelor de 
aproape două ori mai mare. în 
1938 existau 23 de tractoare ; in 
1950 numărul lor ajunsese la 63 ; 
în 1933, pe ogoarele județului lu
crau 3 276 de tractoare. Primele 
combine autopropulsate pentru 
recoltarea păioaselor au apărut 
după 1965 ; in 1983 erau 658. Ce 
să vă mai spun ? E de ajuns să 
faceți un drum in județ — de la 
Putna la Mălini, să zicem — 
pentru a vedea că satul suce
vean, care întotdeauna a fost cu
rat, inflorit, bine gospodărit, 
este astăzi, pe temeliile știute, 
altul. S-a construit și se con
struiește fără odihnă. Un singur 
exemplu : doar la Cajvana, altă
dată o comună neștiută, s-au ri
dicat din 1965 și pină azi peste 
150 de case, din care cele mai 
multe cu un etaj sau chiar cu 
două. S-a schimbat structura so
cială a satului — a apărut clasa 
muncitoare, mecanizatorii ; s-a 
schimbat țăranul, s-a schimbat 
optica lui asupra vieții ; medi
cul, profesorul de liceu, ingine
rul sint acum o realitate curentă 
in satele noastre. Anul trecut, in 
întrecerea socialistă pe țară, Su
ceava a obținut locul al II-lea la 
agricultură. Anul acesta este de
parte de a fi cel mai bun an cli
materic prin părțile noastre — 
dar ambiția, voința, hărnicia bu
covineanului sint mari...

Ne vom mai intilni și mai în
colo cu cifrele Sucevei. Fiecare 
în parte și toate la un loc de
monstrează o realitate de netă
găduit : Țara de Sus a renăscut 
in anii socialismului ; a renăscut 

pe temeliile numite industrie, 
agricultură, știință, cultură,

- IN JUDEȚUL SU
CEAVA — ne spune inspecto
rul școlar general Ghcorghe Ga- 
fencu — toate școlile sint nou 
construite ; excepțiile sint citeva 
„celebrități'1 — „Ștefan cel Mare" 
din Suceava,jicare anul viitor va 
împlini 125 de ani, și alte citeva. 
Este un semn al atenției, al gri
jii cu care bucovineanul încon
joară școala ; și este un semn al 
saltului pe care l-a înregistrat 
învățămîntul în anii socialismu
lui — mai cu seamă în cea mai 
înfloritoare perioadă din istoria 
patriei, anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Dacă in 1965 in liceele jude
țului învățau 9 636 de elevi, in 
1983 numărul lor a fost de 
37 901 ; dacă in 1965 aici predau 
407 cadre didactice, în 1983 pre
dau 1 476. în general, in cele 
1 006 școli ale județului predau 
peste 8 000 de cadre. Pentru bu- 
covinean, respectul față de școa
lă este o formă de patriotism.- 
Iar ea nu-1 dezamăgește : anul 
acesta, elevii din județul Sucea
va au obținut 131 de premii și 
mențiuni la olimpiade și con
cursurile pe meserii, dintre care 
6 premii I pe țară (3 la mate
matică).

— Știți cum a numit Nicolae 
Iorga meleagurile Sucevei ? — 
ne întreabă președintele Comi
tetului județean al culturii și e- 
ducației socialiste, Alexandru 
Toma. „Muzeul in aer liber al 
românilor". Dacă anii socialis
mului au însemnat pentru Țara 
de Sus o creștere vertiginoasă 
pe plan material, tot ei, mai cu 
seamă anii Epocii Ceaușescu, au 
însemnat o adevărată renaștere 
pe plan spiritual. Patriotismul 
fierbinte, profunda iubire de 
țară a secretarului general al 
partidului constituie un înalt 
model pentru întregul nostru 
popor. Ctitoriile voievodale sint 
într-adevăr, cum le-ar fi vrut și 

Iorga, muzee ; dacă In 1965 Su
ceava era un județ fără statui, 
astăzi avem o seamă de .monu
mente cu care ne mindrim : 
Dragoș Vodă și zimbrul de Ion 
Jalea la Cimpulung, Ștefan cel 
Mare de Iftimie Birleanu la Su
ceava, in cetate,' Petru Mușat 
de Paul Vasilescu, tot in Sucea- -' 
vă —, și. multe altele. Suceava 
este Și un"judeV’’âl muzeelor, "r 
unul mai prețios decit altul. A- 
vem o serie de festivaluri și 
concursuri care depășesc grani
țele județului : Concursul națio
nal de interpretare muzicală 
„Ciprian Porumbestu", inițiat în 
1972, Concursul național de poe
zie patriotică „Nicolae Labiș", 
inițiat în 1968, Fesiivalul-con- 
curs de pictură și grafică „Voro- 
nețiaria", inițiat în 1976,. „Horă 
la Prislop", festival folcloric in- 
terjudețean, Festivalul filmului 
științific și altele, . ’

Ferihecat tărîm al Sucevei ! 
Prin firea sa, o știm, bucovi
neanul este aplecat spre frumos 
și aceasta o vădește prin port, 
prin casele împodobite, prin cin- 
tec și joc. Iar anii care au urmat 
istoricului Congres al IX-lea al 
partidului, cel care ne-a redat 
istoria, au făcut ca tot ceea ce 
era mai nobil in ființa sa să în
florească într-o revărsare de 
frumusețe și bucurie.

Da, și pentru viața spirituală a 
Bucovinei, Congresul al IX-lea 
a fost un adevărat șuvoi de apă 
vie.

STEMA JUDEȚULUI 
este deosebit de. grăitoare. .Are 
trei cimpuri : pe primul, bourul 
de pe stema Moldovei, așa cum 
el apare in piatră vechi de sute 
și sute de ani ; pe al doilea, bra
zii cei falnici, semnul de suflet 
al Țării'de Sus ; iar pe al trei
lea, cel mai cuprinzător, însem
nele zilei de azi — cele care ne 
arată că aici muncesc minerii, 
constructorii de mașini și cei le
gați, intr-un fel sau altul, de 
pădure. Trei feluri de a marca 
eternitatea.

Dar ce înseamnă eternitate 
intr-un județ care o modifică 
pină și pe ea ? Anul trecut,. Ne- 
goiul Călimanului a încetat să 
mai aibă 1 860 de metri ; și nu 
numai atît : pe hărțile viitorului 
îl veți găsi mereu mai mic, poa
te că va sfirși prin a avea 1 560 
— locul de unde a început să fie 
exploatat sulful în trepte. A- 
tunci... este eternă oare eterni
tatea ?

în anii socialismului, în anii 
Epocii Ceaușescu, Suceava a 
fost de fapt întemeiată a doua 
oară. Județul are 8 orașe și o 
seamă de comune (Iacobeni, 
Fundu Moldovei, Vama, Broșteni 
și altele) puternic industrializa
te. Dacă între 1950 și 1965 s-au 
construit 7 625 de locuințe, între 
1966 și 1983 numărul lor a fost 
de 38 234 ; in 1965 erau 7 locali
tăți alimentate cu apă — astăzi 
sint 35 ; in același an 1965, nu
mărul de grădinițe era de 195 — 
astăzi ele sint 479 ; față de 2 616 
în 1965, numărul locurilor în 
spitale era în 1983 de 5 195, iar 
cel al medicilor a crescut, in a- 
ceeași perioadă, de la 485 la 887. 
Și așa, și așa mai departe — dar 
o pagină de ziar este neincăpă- 
toare pentru a cuprinde fie și 
măcar o mică parte a marilor 
prefaceri care s-au făptuit în a- 
cești 40 de ani în ținutul dintre 
obcine și de la poalele lor.

Suceava a fost întemeiată a 
doua oară ; iar numele Ctitoru
lui este scris înalt pe toate zi
dirile, pe toate noile cetăți ridi
cate spre slava și neuitarea fii
lor ei de astăzi.
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Arta umanismului
revoluționar

-artă destinată maselor
Avem nevoie de o artă, de o cinematografie, 

de un teatru care să prezinte esența, modelul omului 
pe care trebuie să-l făurim,

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din euvîntareo rostită la CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEMELE MUNCII 

ORGANIZATORICE ȘI POLITICO-EDUCATIVE DE LA MANGALIA, DIN 2-3 AUGUST 1983)

Ca si în toate celelalte 
domenii ale vieții sociale. 
Înfăptuirea acum patruzeci 
de ani a revoluției de eli
berare socială si națională, 
antifascistă si antiimperia- 
listă a adus cu sine trans
formări adinei si înnoitoa
re si în cîmpul artei. Ma
rile mutatiî petrecute in 
cultură pot fi decelate as
tăzi, după doar patru de
cenii de istorie, cu clarita
te si distincție. Arta Româ
niei socialiste a devenit pe 
măsura trecerii anilor, con
comitent cu adîncile pre
faceri din viata noastră so
cială. o artă umanistă re
voluționară. o artă a ma
selor si pentru mase, des
tinată formării omului nou. 
constructor conștient al 
noii orinduiri sociale. A- 
bordînd in spirit revolu
ționar problematica de o 
mare complexitate a fău
ririi noii conștiințe socia
liste. secretarul general al 
partidului sublinia. în cu- 
vîntarea la Consfătuirea de 
lucru pe problemele mun
cii organizatorice si politi
co-educative de la Manga
lia din august 1983. rolul 
deosebit ce revine operelor 
literare, muzicale, cinema
tografice. teatrale. în gene
ral culturii si artei socia
liste. în educarea tinerei 
generații. în modelarea con
științei sl reflectarea tră
săturilor caracteristice, re
prezentative pentru istoria 
noastră contemporană, pen
tru procesul revoluționar 
ce se desfășoară în Româ
nia de azi. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu reliefa 
puternic în cuvintarea a- 
mintită sensul umanist, 
revoluționar al artei ca fac
tor modelator, ca mijloc 
specific de oglindire si 
înrîurire a-moii oonditiL.u- 
mane : „Poporul — în care 
tineretul are un rol de sea
mă — oamenii muncii sini 
eei care au realizat tot ceea 
ee am obținut în dezvolta
rea socialistă a patriei 
noastre. Ei sini eroii care 
trebuie să-si aibă locul In 
film, în teatru, în poezie, 
in artă, fn literatură, in 
pictură, in toate domeniile 
creației artistice". Pătrunsă 
de pathos revoluționar. în- 
teiegînd tot mai bine che
marea ei socială si umană, 
rosturile ei profunde, de 
mare finețe în cristalizarea 
unei noi conștiințe, tn în
țelegerea din interior a 
condiției omului construc
tor de istorie si de viată 
nouă, in plămădirea noilor 
valori morale si a idealuri
lor societății socialistă, arta 
României de astăzi, prin 
tot ce a realizat, mai bun — 
fie că este vorba de lite
ratură. de muzică, de Plas
tică sau cinematografie — 
s-a instituit ca o adevăra
tă si puternică pîrghie de 
elevare spirituală, de for

mare si dezvoltare a omu
lui nou.

Drumul străbătut n-a 
fost nici simplu, nici ușor. 
Meandric si complex, pro
cesul de făurire al noii cul
turi n-a fost scutit de cap
cane si înfundături, de că
utări si experiențe — din
tre care nu puține ratate 
— de sacrificii chiar, de 
mari si incandescente 'ar
deri. de risipă de energie 
si talent în căutarea unui 
drum propriu si inconfun- 
dabil de dezvoltare si iden
titate culturală socialistă. 
Congresul al IX-lea al 
partidului a însemnat, și 
sub acest raport, ca si pen
tru toate domeniile vieții 
noastre politice, economice 
si sociale, un moment de 
răscruce, o piatră de hotar 
in configurarea unei con
cepții clare cu privire la 
locul si rolul artei în am-

vestită astfel cu atribuții 
formative, modelatoare de 
conștiință, restituindu-i-se 
dreptul ei legitim si nece
sar de a-si exercita spiri
tul critic. S-a înțeles cu 
claritate si profunzime că 
înflorirea artei si culturii 
în general, ca si îndeplini
rea de către ele a rolului 
social cu care au fost în
vestite nu sînt posibile în 
afara funcționării unui 
spirit critic constructiv, apt 
să pună in lumină si să 
susțină tot ceea ce este nou 
si înaintat, tot ceea ce con
tribuie la dezvoltarea per
sonalității umane, să lupte 
cu întreaga energie împo
triva a ceea ce este vechi 
si perimat. împotriva a 
ceea ce, intr-un fel sau al
tul, obscurizează conștiința 
umană sau obturează ori
zontul luminos de dreptate 
si fericire umană, idealuri-
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bitul profundelor si cuprin
zătoarelor prefaceri revo
luționare ale patriei. Este 
meritul nepieritor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
ales la acest Congres se
cretar general al partidu
lui. de a fi imprimat în
tregului curs de dezvoltare 
al României socialiste ori
entări si direcții precise de 
dezvoltare, organic legate 
de realitățile românești, de 
condițiile noastre concret- 
istorice specifice, de co- 
mensurarea exactă a sta
diului la care ajunsesem, a 
căilor si posibilităților de 
evoluție pestinienită vii
toare. Congresul al IX-lea 
a marcat, astfel, un nou 
niod de a percepe si înțe
lege lucrurile si — în ceea 
ce privește arta — un nou 
mod de a-i cuprinde ros
turile sociale specifice, ne
cesitatea si organicitatea eî 
în viata spirituală a omu
lui nou. îndrumarea de că
tre partid a artei a încetat 
de a se mai confunda in
tr-un fel sau altul cu actul 
administrativ și imixtiunea 
în actul creator, libertatea 
de creație a artistului de
venind suverană pe fondul 
concepției revoluționare 
despre lume si viată a 
clasei noastre muncitoare. 
Au fost așezate în dreptu
rile lor firești liniile de 
continuitate cu valorile 
înaintate ale moștenirii 
culturale naționale si uni
versale, dialectica noului 
crescînd si dezvoltîndu-se 
organic din aceste tradiții. 
Au fost create condiții ma
teriale si cadrul social de 
manifestare tot mai largă 
a actului creator pus în 
slujba omului, a dezvoltă
rii nestînjenite a personali
tății sale. Arta a fost in

ie cele mai înalte spre 
care, în dorința lui de au- 
toperfectionare. omul nă
zuiește.

Desigur, dintotdeauna, 
arta adevărată a fost o 
artă centrată asupra omu
lui. a fost un mijloc de 
autocunoaștere și de pro
iecție a creativității uma
ne, un câmp de instituire 
și manifestare a celor mai 
înalte valori ale omului. 
Cultura în general, ca si 
arta autentică n-au fost 
niciodată, așa cum o atestă 
istoria multimilenară a 
omenirii, un exercițiu, gol 
și gratuit al spiritului, un 
simplu joc ineficace sau 
podoabă, sterilă—a vieții 
umane. Chiar atunci cind, 
prin unii teoreticieni al ei 
sau chiar prin unii din 
făuritorii ei, arta și-a pro
gramat asemenea „sco
puri", evadarea propriu- 
zisă din istoric și social, 
din viata umană, nu numai 
că n-a fost posibilă dar a 
demonstrat, per a contra- 
rio, că așa-zisa „gratuitate" 
a artei a fost ea Însăși, in 
societatea împărțită în 
clase antagoniste, o anga
jare de un anumit tip a 
acesteia, cu depistabile ră
dăcini si scopuri politieo- 
sociale. Decadenta artei nu 
este. în fond, decît o 
de-cădere de la funcțiile si 
natura umană a artei, o 
„întoarcere" stranie, dar 
explicabilă, a acesteia îm
potriva celui ce a creat-o. 
Arta autentică, departe de 
a fi fost o negație meta
fizică, un simplu nu spus 
de creatorul ei. a fost, 
dimpotrivă, o negație dia
lectică. adică un mod de 
existentă constructivă a 
omului, mod in care, pen
tru a utiliza cunoscuta ex

presie hegeliană, momentul 
suprimării îl presupune cu 
necesitate pe acela al con
servării și depășirii. Arta 
autentică a fost astfel, din
totdeauna, unul din orizon
turile existențiale în care 
omul a avut posibilitatea 
nu numai să se exprime 
mal bine pe sine, dar să se 
si obiectiveze. să se 
realizeze și perfecționeze, 
să-si îmbunătățească per
petuu calitatea propriei 
vieți.

Dacă așa stau lucrurile 
sub raport teoretic, tot atit 
de adevărat este insă că, 
sub raport practic și isto
ric, accesul la artă, la 
creația de valori, ca si la 
receptarea acestora, n-a 
fost întotdeauna aceiași în 
toate societățile și in toate 
epocile. Punînd capăt îm
prejurărilor obiective și 
subiective care au condus, 
în societățile bazate pe ex
ploatare și inegalitate, la 
elitism cultural, revoluția 
socialistă din tara noastră 
a transformat arta și cul
tura intr-un teritoriu acce
sibil întregii societăți, in
tr-un bun adresat maselor 
și pentru mase, într-un 
cimp de manifestare des
chis tuturor acelora care 
simt chemarea și doresc să 
se manifeste în domeniul 
artei. O astfel de realizare, 
de o importantă covîrși- 
toare in viata națiunii 
noastre, a fost posibilă da
torită politicii culturale 
desfășurate de partid, 
transpunerii în viată a con
cepției sale despre arta 
umanist-revolutionară ca 
artă făcută de oameni și 
pentru oameni. Pe de o par
te au fost create condițiile 
materiale și sociale apte să 
ridice pe trepte mai inalte 
nivelul de cultură al între
gului popor, și în acest fel, 
6ă-i fie asigurat accesul la 
valorile culturii, iar, pe de 
altă parte, întreaga retea a 
instituțiilor de cultură a 
fost așezată astfel incit să 
satisfacă tot mai deplin ne
voile culturale crescînde 
ale maselor. Umanismul 
revoluționar al artei noas
tre socialiste se manifestă 
astfel concomitent, in du
blă direcție : ca o artă cen
trată asupra omului, prin 
dezvăluirea tot mai adincă 
a umanului — contribuie 
Ia perfectionarea omului, 
la înflorirea personalității 
sale și concomitent, ca o 
artă adresată maselor și 
destinată lor, să constituie, 
la rîndul ei, una din mo
dalitățile esențiale prin 
care fiecare dintre noi să 
poată participa atit la via
ta valorilor artistice exis
tente, cît și la. geneza lor. 
Politica culturală a parti
dului nostru se identifică 
astfel cu drumul unei ne
întrerupte urcări a maselor 
spre orizontul de lumină al 
artei și Culturii.

(Urmare din pag. I)
velului lor de conștiință, înțeleasă 
în toate determinările sale specifice : 
odată cu creșterea economică au 
crescut oamenii acestor locuri, do- 
bîndind un nou statut economico- 
social si politic, ce și-a pus decisiv 
amprenta asupra calității muncii și 
vieții lor. în acest cadru se înscriu 
prioritar prefacerile privind pregă
tirea profesională — structura eco
nomiei județului, caracterizată azi 
prin prezența unor ramuri de vîrf 
ale industriei (electronica, electro
tehnica, chimia, mecanica fină, con
strucțiile de mașini) a solicitat din 
plin cadrele, cerîndu-le un nivel tot 
mai ridicat de instruire, de califica
re și policalificare.

Dimensiunea politică a conștiinței 
comuniștilor, a celorlalți oameni al 
muncii este cea care conturează și 
mai bine modificările de ordin cali
tativ ce caracterizează activitatea 
celor ce trăiesc pe aceste plaiuri. 
Zona noastră a cunoscut ritmuri 
Înalte de dezvoltare, care în anumite 
perioade le-au depășit pe cele înre
gistrate la nivel național. Nu am fi 
putut înregistra, an de an, succese 
tot mai mari dacă comuniștii, oame
nii muncii ieșeni nu ar fi participat 
cu toată competenta și dăruirea lor 
la înfăptuirile ce au dat strălucire 
acestor ani de muncă și de viață 
înălțătoare.

In acești ani, Organizația jude
țeană de partid, oamenii muncii au 
avut șansa istorică de a beneficia de 
sprijinul neprecupețit pe care ni l-a 
acordat personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul celor 10 vizite 
de lucru întreprinse în județul nos
tru. Prezența sa în mijlocul oameni
lor, în focul viu al producției ma
teriale și al vieții spirituale a în
semnat, de fiecare dată, un prilej de 
punere mai evidentă în valoare a 
disponibilităților proprii, generind în 
rîndul tuturor ieșenilor un puternic 
elan creator, o participare și mai 
amplă la realizarea sarcinilor eco- 
nomico-sociale. Aprecierile, orientă
rile, indicațiile și recomandările fă
cute cu aceste prilejuri de secreta
rul general al partidului au prins 
și prind viată în jurul nostru, dînd 
noi dimensiuni de progres, civiliza
ție și bunăstare acestei zone & țării.

Organizațiile noastre de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii au 
fost mobilizați, astfel, mai plenar de 
exemplul de înaltă dăruire patrioti
că șl spirit revoluționar, promovat 
cu atita consecvență de către tova- 
rășjil Nicolae Ceaușescu, care ne 
dovedește permanent, prin tot oeea 
ce face, ce trebuie să însemne spiri
tul revoluționar în acțiune, afirmat 
cu pregnanță în magistrala cuvîntare 
prezentată la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative din august 1983 
de la Mangalia.

Ața cum rezultă din documentele 
partidului nostru, spiritul revoluțio
nar trebuie să se concretizeze în în
treaga activitate a comuniștilor, mo- 
bilizînd la maximum capacitatea lor 
de gîndire, voință și acțiune si ridi- 
cind nivelul calitativ al muncii aces
tora la înălțimea obiectivelor majore 
ale etapei actuale.

Conștiente de acest lucru, organe
le șl organizațiile de partid din ju
dețul Iași au făcut din afirmarea 
spiritului revoluționar o sarcină cen
trală. Acționând într-o asemenea vi
ziune și in acest spirit, sintem pre
ocupați de a asigura mal întîi. for
marea cadrelor ’de partid și de stat 
ca revoluționari, care să fie în ace
lași timp și buni specialiști, îmbi-

Un tablou concludent
• Din anul 1965 pînă in prezent, in județul 

lași, volumul investițiilor a insumat peste 70 de 
miliarde lei.

• In aceeași perioadă producția industrială 
a crescut de peste 10 ori, valoarea fondurilor 
fixe de 15 ori, iar producția agricolă de 6,5 ori.

• Industria județului participă la producția 
națională cu 37 la sută la fire și fibre sinte
tice, cu 85,6 la sută la antibiotice, cu 37 la 
sută la țevi din oțel, cu 34,5 la sută la țesături 
din mătase.

® In județ iși desfășoară activitatea in pre
zent 5 institute de invățămint superior cu 20 
de facultăți, 30 de institute și filiale de cerce

nînd organic aceste două cerințe 
fundamentale ale timpului în care 
trăim. A fi specialist și a fi revolu
ționar. in același timp, presupune — 
așa cum a subliniat în repetate rîn- 
duri secretarul general al partidului 
— o unitate dialectică între cunoș
tințe, idei, comportament și acțiune, 
în același timp, a fi revoluționar în
seamnă să nu precupețești nici un 
efort pentru realizarea sarcinilor în
credințate, să pui în slujba interese
lor partidului și poporului întreaga 
dăruire și pasiune, să adopți o ati
tudine intransigentă față de orice 
tendințe conservatoare, să studiezi 
sistematic, să cunoști și să acționezi 
numai în concordanță cu realitățile 
concrete. A fi revoluționar înseamnă, 
de asemenea, a pune întotdeauna 
gindirea și fapta acolo unde e mai 
greu, a înțelege că menirea activis
tului. a comunistului nu este de a 
„evalua" dimensiunile greutăților, ci 
de a lupta cu toate puterile, pînă la 
sacrificiu, pentru învingerea lor. de 
a fi —așa cum ne cere partidul — 
mereu la datorie. Iată de ce preocu
parea esențială a organelor șt orga
nizațiilor noastre de partid a fost 
și este de a asigura comuniștilor o 
bună pregătire profesională șl poli
tică, un larg orizont cultural-științific, 
o conduită moral-cetățenească îna
intată. Am abordat și înțeles spiritul 
revoluționar-nu doar ca un corolar 
al celor mai 'alese calități politice, 
profesionale, civice și umane pe care 
.trebuie să le. aibă fiecare comunist, 
ci concret — ca mod de gîndire și 
acțiune, ca stare de veghe a conști
inței. Manifestarea spiritului revolu
ționar în actuala etapă înseamnă, 
pentru noi, a nu concepe decît să fii 
In frunte, pe primele locuri, cu cele 
mai bune rezultate în viața econo
mică și socială.

Cum acționează în acest sens ta 
mod concret organele și organizații
le de partid din județul nostru ?

Mai întâi punem un accent deose
bit. pe cunoașterea hotărârilor da 
partid și de stat, a legilor țării, a 
propriilor hotărîri de către comu
niști și ceilalți oameni ăi muncii, 
căci este cert faptul că activitatea 
practică revoluționară trebuie să se 
desfășoare în deplin consens cu a- 
ceste hotărîri, cu respectarea neabă
tută a legilor, țării. în aceiași timp, 
organele și organizațiile noastre de 
partid duc o luptă hotărită cu ma
nifestările de automulțumire și auto- 
liniștire, de delăsare, de cocoloșiră 
a lipsurilor. In viața și munca noas
tră nu concepem șt nu admitem exis
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tare și proiectare, 34 de licee și 500 de școli 
generale, in cadrul cărora sînt cuprinși 220 de 
mii de elevi, 30 mii de studenți, 11 mii de ca
dre didactice și cercetători, reprezentînd o 
treime din populația județului.

© Din anul 1965, oamenii muncii au primit 
peste 178 de mii de apartamente, din care 
24 000 numai in primii patru ani ai actualului 
cincinal.

® Dacă în 1977 numărul premiilor obținute 
de formațiile artistice ieșene în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României" a fost de 
82, la ediția din 1983 au fost premiate 485 
de formații.

tența unor sarcini și probleme care 
nu se pot soluționa: totul este posi
bil dacă ne organizăm, ne mobili
zăm și acționăm în spirit revoluțio
nar. Evaluarea exigentă a muncii 
desfășurate, analiza critică și autor 
critică a rezultatelor obținute, chiar 
atunci cind lucrurile merg bine, 
conduc la amplificarea eforturilor, 
la posibilitatea de a majora continuu 
rezultatele. Numai în asemenea con
diții. manifestarea spiritului revolu
ționar generează dorința de autode- 
pășire permanentă, de nemulțumire 
creatoare față de rezultatele obținu
te la un moment dat, afirmîndu-se 
ca un dinamic demers constructiv ta 
muncă, în întreaga activitate.

în acest spirit promovăm acțiuni 
vii ou masele de oameni ai muncii, 
din rîndul cărora și-au dovedit efi
ciența dezbaterea problemelor de 
fond direct, ia fața locului, consul
tarea muncitorilor, maiștrilor, a spe
cialiștilor asupra celor mai eficienta 
căi și mijloace de soluționare, pune
rea în situația de a raporta asupra 
modulul în care îșl îndeplinesc sar
cinile încredințate cadrele cu munci 
de răspundere, cunoașterea celor mai 
valoroase experiențe și acțiunea pen
tru extinderea și generalizarea lor, 
stabilirea de măsuri clare, ferme și 
concrete, capabile să determine per
fecționarea sistematică a activității 
în toata domeniile.

grîndu-se tn chip meritoriu in acti
vitatea de inaltă semnificație patrio
tică de a conferi o nouă strălucire 
întregii țări și a spori prestigiul de 
care se bucură pe plan international.

Spiritul revoluționar în acțiune se 
reflectă și în modul în care se ac
ționează pentru îndeplinirea anga
jamentelor in întrecerea socialistă 
consacrată marii noastre sărbători 
naționale de la 23 August și celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. Astfel, bilanțul primului semes
tru al anului in curs consemnează 
îndeplinirea și depășirea planului in 
industrie la prodhcția-marfă. la pro
ductivitatea muncii, la investiții în 
construcții, Ia desfaceri de mărfuri 
cu amănuntul prin comerțul socia
list. De Ia începutul anului s-au rea
lizat peste prevederi cantități însem
nate de oțel aliat, profile formate la 
rece, aparate de măsură și control, 
mijloace de automatizare electroteh
nice și electronice, produse de me
canică fină, utilaje pentru construcții 
și lucrări de drumuri, fire poiieste- 
rice, prefabricate, țesături din mă
tase. uleiuri comestibile, ouă. lapte, 
brînzeturi. unt etc. în agricultură 
milităm pentru realizarea unor pro
ducții sigure și stabile în spiritul 
cerințelor noii revoluții agrare.

Succesele obținute pînă acum con
stituie pentru noi un fundament so-

Ca expresie concretă a modului îrt preocupărilor de viitor. Mo-
eare se reflectă ■ aceste preocupări în bilizați ■puternic de cele două mari 
viața economico-socială a județului evenimente politice care se apropie 
stau mărturie locurile fruntașe ob- ■’T a “W-3 aniversare a revoluției de., 

eliberare socială și națională, an-ținute tn întrecerea socialistă ne 
tară tn ultimul timp șt. îndeosebi. în 
anii 1982 și 1983, cînd organizația 
județeană de partid a fost distinsă 
de două ori consecutiv cu „Meritul 
Agricol" clasa I pentru ocuparea lo
cului I în activitatea din agricultură, 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pen
tru locul III, și „Diploma de onoare", 
pentru locul IV, în industrie, con
strucții și circulația mărfurilor pe 
anii 1982 și respectiv 1983. iar con
siliul popular județean cu „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru locul I pe 
țară ocupat consecutiv tn anii 1982 
și 1983 în întrecerea socialistă. în 
același timp, un număr însemnat de 
colective de oameni ai muncii din 
industrie, agricultură, invățămint, 
cercetare și din alte domenii au ob
ținut rezultate meritorii, situindu-se 
pe primele locuri în marea întrecere 
socialistă. Toate acestea reflectă mo
dul în oare locuitorii acestei părți 
de țară au fost mereu prezent! la 
datorie, în primele rinduri ale luptei 
pentru mai mult și mai bine, inte-

tifascistă și antiimperialistă si cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui — sin temi hotărițl să facem din 
anul 1984 anul performanțelor ma
xime în economie, știință, cultură, 
în toate domeniile de activitate.

Printr-un asemenea bilanț ne a- 
ducem contribuția la afirmarea e- 
poedi pe care o trăim, cea mai glo
rioasă din istoria României, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului și pe care poporul o numește 
cu adine temei : „Epoca Ceaușescu"; 
printr-un asemenea bilanț și mod de 
acțiune, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din ju
dețul Iași își exprimă adeziunea la 
Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. pentru realegerea la Con
gresul al XIII-lea ai P.C.R. a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă in fruntea partidului, ca o 
garanție sigură a înălțării tot mai 
rapide a patriei străbune pe culmile 
semețe ale socialismului și comunis
mului.

CuTntreagFiîspuiiilere, pentru stringerea neintirziată 
si fără pierderi a întregii recolte

Am străbătut o bună parte a zone
lor agricole din județul Dîmbovița, 
unde mii de mecanizatori, coopera
tori și specialiști muncesc fără ră
gaz. din zori și pînă-n noapte, pen
tru a pune grabnic la adăpost în
treaga recoltă de grîu. Pentru în
cheierea neintirziată a secerișului, 
comitetul județean de partid si or
ganele agricole au organizat ample 
acțiuni de întrajutorare cu combine 
și mijloace de transport atit între 
unități învecinate, cît și Intre con
siliile agroindustriale. Pretutindeni, 
în unitățile prin care am trecut, se 
remarcă grija pentru a nu se pierde 
nici un bob. răspunderea pentru re
coltă manifestîndu-se prin numeroa
se măsuri organizatorice și fapte de 
muncă. Ne referim Ia controlul per
manent al lanurilor In ce privește 
umiditatea boabelor. Ia dirijarea 
operativă a combinelor acolo unde 
se poatp ’acra cu întreaga capaci
tate. la reglarea lor de mai multe 
ori pe zi. în raport cu starea Iadu
rilor, la optimizarea traseelor de 
deplasare a mijloacelor de transport. 
De asemenea, au fost organizate 
echipe de cooperatori la descărca
rea cerealelor și lopătarea lor. pînă 
la reducerea umidițătii in limite nor
male, iar la transportul paielor se 
folosesc sute de atelaje ale coopera
tivelor agricole și cooperatorilor, 
pentru a nu se risipi nimic si a se 
crea front de lucru tractoarelor Ia 
executarea arăturilor. Aplicarea a- 
cestor măsuri a permis ca. pînă in 
seara zilei de 31 iulie, griul să fie 
recoltat de pe 38 500 hectare, repre
zentînd 78 la sută din suprafața cu 
această cultură.

ACȚIUNILE DE ÎNTRAJUTORA
RE CU COMBINE IMPULSIONEA
ZĂ RITMUL SECERIȘULUI. în 
consiliile agroindustriale Tărtăsești, 
Potlogi, Petrești, Cringurile și Vi

șina. unde se recoltează griul de pe 
ultimele suprafețe, au fost organi
zate acțiuni de întrajutorare intre 
unitățile vecine. în cadrul unei 
scurte analize în cimp. tovarășul Du
mitru Gheorghișan, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular jude
țean. împreună cu specialiști ai 
consiliului agroindustrial Tărtășești 
au decis operativ dirijarea forma
țiilor de combine din unitățile care

au încheiat secerișul se datorează 
bunei organizări a muncii, dar si 
sprijinului primit la începutul cam
paniei. constînd in mijloace meca
nice si de transport din alte zone.

BUNA ORGANIZARE SPOREȘTE 
FORȚA MIJLOACELOR MECA
NICE. Concomitent cu acțiunile de 
întrajutorare, o atenție aparte se 
acordă bunei organizări a muncii in 
fiecare lan. Notăm că toate forma

Fapte din campania de seceriș 
în județul Dîmbovița, 

transmise de brigada „Scînteii™

au încheiat secerișul în alte lanuri 
din unităti învecinate și alte consilii 
agroindustriale. O puternică forma
ție de 40 combine, organizată pe 
module, lucrează la I.A.S. Crevedia 
pe cele 1 620 hectare de grîu. O 
parte din acestea au venit de la co
operativa agricolă din localitate. De 
asemenea, au fost deplasate combine 
pentru încheierea recoltării Ia coope
rativa agricolă ' Ciocănești. Odată 
cu aceasta, formațiile de combine 
din consiliul agroindustrial Tărtă
șești se vor dșplasa. în cadrul acțiu
nilor de întrajutorare, in consiliile 
agroindustriale Bilciurești. Comișani 
și Răcari. Pe baza unui program sta
bilit de organele județene, pe mă
sură ce se încheie secerișul, forma
țiile complete de mecanizatori cu 
combine, mijloace de transport, ate
liere mobile sînt dirijate în alte con
silii agroindustriale. Faptul că multe 
unităti agricole din sudul județului

țiile de mecanizatori au fost consti
tuite ne module de două-trei com
bine. pentru a asigura functionarea 
lor neîntreruptă. Munca este bine 
organizată și la efectuarea arături
lor. „Noi folosim tractoarele 24 de 
ore din 24 — ne spune tovarășul 
Nicolae Neacșu. președintele coope
rativei agricole Petrești. Concret, ta 
unitatea noastră, 8 tractoare, cu cei 
mai buni mecanizatori, lucrează în 
schimburi de noapte la executarea 
arăturilor. Mecanizatorii Marin Bă- 
canu. Constantin Stan. Petre Zamfir 
si ceilalți s-au obișnuit să lucreze 
noaptea încă de la începutul cam
paniei. în cursul zilei, aceleași trac
toare sjnt folosite la balotarea paie
lor sau la alte lucrări. Predarea 
ștafetei dintre schimbul de zi si cel 
de noapte are Ioc seara, după ora 
20. cînd presele de balotat sînt în
locuite cu pluguri".

Buna organizare a muncii ta ea-

drul consiliului agroindustrial Crîn- 
Eurile a permis să se lucreze în flux 
continuu, de la recoltare la elibera
rea si pregătirea terenului, pină la 
semănat. Dealtfel, in cooperativele 
agricole Gura Foii, Valea Mare, Mo- 
goșani. Dragodana, Mătăsaru se re
coltează griul. de ne ultimele supra
fețe. O inițiativă deosebită și în 
cadrul S.M.A. Cringurile. Directorul 
acestei unităti. inginerul Marin Un- 
gureanu, a conceput un echipament 
pentru colectarea si balotarea paie
lor si plevei. lucrare ce se execută 
concomitent cu recoltarea boabelor. 
Paiele si pleava se balotează fără 
legare, numai prin presare puterni
că. Cu ajutorul unei furci mecanice, 
balotii sînt tacărcati direct pe o 
platformă atașată în spatele combi
nei. Acest echipament, experimentat 
pentru prima dată ta actuala cam
panie. înlătură orice risipă de oaie 
sau pleavă, iar eliberarea terenului 
are loc concomitent cu recoltarea.

UN HECTAR DE GRÎU RECOL
TAT ZILNIC PESTE NORMA CU 
FIECARE COMBINĂ. Despre aceas
tă inițiativă ne-a vorbit inginerul- 
sef al cooperativei agricole Lucienl, 
tovarășul Iile Nicolae. După înceta
rea ploilor, mecanizatorii de ne fie
care din cele 9 combine au recoltat 
mal mult cu 1,5—2 hectare de grlu 
peste norma stabilită. Munca Începe 
devreme, laz reglarea combinelor se 
face eu cea mai mare Eriiă pentru 
a nu rămine boabe ta spice. Combi
nele înaintează cu viteza întli. Pe 
o solă de grîu de 70 de hectare s-au 
organizat module de cite două com
bine care recoltează griul ne Așii, 
acolo unde terenul este mai zvlntat. 
Se cîstigă ore prețioase ta favoarea 
recoltei. în urma combinelor, cu 
presele de balotat cît si prin utili
zarea a 30 de căruțe, terenul este 
eliberat Imediat de paie, creîndu-se

; ■-■• ••; ■

Recoltarea griului pentru sămlnțâ din soiuri valoroase la cooperativa agricolă Petrești, județul Dîmbovița

front de lucru tractoarelor la arat.
UNII CÎȘTIGA ORE PREȚIOASE, 

ALȚII PIERD TIMP BUN QE LU
CRU. Cînd am ajuns Ia formația de 
21 de combine de la cooperativa 
agricolă Mortenl, președintele coope
rativei, Enache Marin, și inginerul- 
șei Costache Valeriu ne-au spus că 
munca este temeinic organizată. 
Aici, după ploî, lucrul a fost reluat 
cu operativitate, dar nu cu toate uti
lajele. Două combine erau imobili
zate din cauza curelelor de Ia des
cărcarea buncărului care s-au rupt. 
Alte două combine staționau în 
drum deoarece n-au fost reparate in 
perioada cînd a plouat. în această 
unitate mai era de recoltat griul de 
pe 200 hectare. Din cauza slabei or
ganizări a muncii, paiele sînt încă 
nestrinse pe mai mult de 500 de hec
tare. în ziua raidului, nu erau utili
zate nici una din cele 6 prese de ba
lotat și nici una din cele trei mașini 
de adunat și căpițat. „Azi, toate cele

11 tractoare lucrează la arat — ne 
spune președintele cooperativei. Am 
putea strînge paiele cu 400—500 de 
cooperatori, avem forță de muncă 
suficientă și chiar vom organiza 
treaba... de mîine". De ce se amină 
lucrurile de pe o zi pe alta 1 La sec
ția de mecanizare, 16 tractoare din 
cele 32 existente stau imobilizate. In- 
ginerul-șef motivează ; „N-avem 
destui mecanizatori, pentru că cei de 
pe tractoare au urcat pe combine". 
De fapt, insuficienta preocupare pen
tru pregătirea mecanizatorilor este 
adevărata cauză a nefolosirii tuturor 
utilajelor.

O atenție mai mare trebuie acor
dată folosirii utilajelor de mare ran
dament Ia pregătirea terenului : arat 
și discuit. Prea puține tractoare 
A-l 800 sînt folosite la aceste lucrări, 
în’cadrul S.M.A. Petrești, din cele 
9 tractoare A-l 800, două sînt defec
te, dar nici unul din celelalte 7 nu 
este utilizat la pregătirea terenului

prin discuire. Se motivează că. după 
ce s-a trecut la recoltarea griului, 
din cauza terenului uscat s-a renun
țat la discurile grele. Dar în ultimele 
zile in toate unitățile agricole a 
plouat abundent, iar terenul poate 
fi pregătit in condiții optime prin 
discuire. Este, desigur, necesar să se 
pună ordine în folosirea acestor uti
laje pentru a se grăbi pregătirea te
renului și semănatul culturilor suc
cesive.

La ora cind transmitem aceste rin
duri, pe tot cuprinsul județului Dîm
bovița timpul frumos permite să se 
secere fără întrerupere, din zori pină 
in noapte. Lucrătorii ogoarelor dim- 
bovițene muncesc fără preget, cu te
nacitate și dăruire, pentru a încheia 
recoltarea griului cit mai repede și 
fără pierderi.

C. BORDEIANU 
G11. MANEA 
corespondentul „Scinteii”
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Remarcabile 

succese în 
întîmpinarea

zilei de 23 August
2 500 000 tone 

de alumină produse 
la Tulcea

La întreprinderea de alumină din 
Tulcea a fost produsă a 2 500 000-a 
tonă de alumină de la intrarea în 
funcțiune, cu 11 ani în urmă, a 
acestei moderne unități economice.

— întreprinderea noastră, creată 
din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ne-a spus inginerul 
Corneliu Șelaru, unul din specia
liștii care au participat în anul 
1973 la punerea în funcțiune a in
stalațiilor de producere a aluminei 
in orașul de ia porțile Deltei Du
nării — s-a dezvoltat continuu. La 
numai cîtiva ani de la începerea 
fabricației, am dublat capacitatea 
de producție pe aceleași spatii de 
producție. Acum, preocuparea co
lectivului nostru este de a folosi în 
mod intensiv instalațiile tehnolo
gice in vederea creșterii randamen
tului de extracție a aluminei. (Ne- 
eulal Amihuleseî, corespondentul 
„Scînteii").

Ritm intens pe șantierele 
de investiții

Colectivele antreprizelor de con
strucții și montai din județul Cluj, 
actionînd intens pe toate șantiere
le. au finalizat de la începutul 
anului șl pînă acum construcția a 
36 obiective de investiții. Pe lingă 
noile capacități de piese forjate 
grele de la Combinatul de utilaj 
greu Cluj-Napoca, grupurile ener
getice de la hidrocentrala Gilău, 
lucrările de electrificare a căii fe
rate care leagă orașele Dej și Cluj- 
Napoca. în ultimele zile au intrat 
în funcțiune o instalație pentru lo- 
tiuni si arome pe bază de extracte 
naturale din plante la întreprinde
rea „Farmec", o instalație pentru re
cuperarea resurselor energetice se
cundare la întreprinderea „Napo- 
ehim" din Cluj-Napoca, o instalație 
de tratare și epurare a apelor uza
te la întreprinderea de materiale 
de construcții Turda, o secție pen
tru repararea anvelopelor la între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport Cluj. (Marin Oprea, 
corespondentul „Scînteii").

Țiței peste plan
Colectivul Schelei de producție 

petrolieră Țideni. județul Gorj, 
acționează cu perseverență și elan 
patriotic pentru a înscrie noi fap
te de prestigiu în cununa de reali
zări dedicate mărețelor eveni
mente ale acestui an. Pe baza apli
cării unor ample măsuri tehnico- 
organizatorice care au vizat in
troducerea pe scară largă a tehno
logiilor moderne de extracție, 
mărirea factorului final de recupe
rare. scurtarea timpului de pu
nere în funcțiune a noilor sonde, 
îmbunătățirea activității de revizii 
și reparații, productivitatea mun
cii a înregistrat creșteri sensibile 
de la o lună la alta. Astfel, în pe
rioada care a trecut din acest an 
petroliștii din Țicleni au livrat su
plimentar economiei naționale 1 500

tone țiței, peste 50 milioane metri 
cuBt gaze și 1 000 tone gazolină. 
Cele mai bune realizări au fost ob
ținute de brigăzile de producție 
nr. 5 Bustuchin. 2 și 3 Țicleni. 
(Dumitru Prună, corespondentul 
„Scînteii").

Motoare electrice 
de mare putere

La întreprinderea „Electroputere" 
dih Craiova au fost fabricate pină 
în prezent 80 000 motoare electrice 
cu puteri cuprinse între 55 șl 5 000 
kW. Prin strădania specialiștilor 
de aici s-a reușit ca in acest cin
cinal să se modernizeze aproape 
întreaga gamă de motoare din no
menclatorul de fabricație si să fie 
asimilate în producție noi tipuri 
de motoare cu parametri funcțio
nali ridicați, necesare pentru in
dustriile metalurgică, minieră, chi
mică și petrolieră, eliminîndu-se 
astfel importurile. Numai în acest 
an au fost introduse în fabricație 
motoare electrice de 500 kW și 
2 500 kW pentru centrale electri
ce. motoare electrice verticale pro
tejate la intemperii pentru siste
mele de irigații si altele. (Nicolae 
Băbălău, corespondentul „Scînteii").

Economii de energie 
electrică

Colectivele din unitățile econo
mice și social-culturale, precum și 
consumatorii casnici din județul 
Iași, preocupîndu-se de utilizarea 
cit mai judicioasă a energiei elec
trice, au economisit, de la începu
tul anului și pînă în prezent, 35,6 
milioane kWh față de consumul 
prevăzut. Cele mai importante eco
nomii de energie electrică le-au 
obținut oamenii muncii de la com
binatul **de utilaj greu și cel de 
fibre sintetice, întreprinderile de 
antibiotice, mecanică ..Nicolina", 
metalurgică, de mașini-agregat și 
mașini-unelte speciale, de prelu
crare a lemnului și altele din Iași, 
întreprinderile de traductoare și 
regulatoare directe, „Integrata" de 
in și mecanică de material rulant 
din Pașcani. (Manoîe Corcaci, co
respondentul „Scînteii").

O nouă capacitate 
de producție în funcțiune

La întreprinderea de sticlărie și 
porțelan din Dorohoi a intrat în 
producție secția de ceramică vitri
ficată. Construită din indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu. noua 
capacitate de producție utilizează 
ca materii prime cioburile de por
țelan rezultate din procesul tehno
logic al aceleiași unități, la care se 
mai adaugă argile și nisipuri din 
zonă. Buna conlucrare între con
structor și beneficiar, pe toată du
rata lucrărilor, a permis reducerea 
duratei afectate probelor tehnologi
ce cu peste 30 de zile, utilajele 
intrind în funcțiune Ia capacitatea 
proiectată. Pînă la sfîrșitul anului, 
noua secție va produce aproape 300 
tone de ceramică vitrificată pentru 
menaj și ornamentală, destinată 
pieței interne și externe. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scînteii").

F OAMENII muncii - constructori ' 
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Un simbol al
întreprinderea noastră, „Electro- 

aparataj", înființată In anul 1949, 
se poate spune că are virsta indus
triei electrotehnice românești, ani- 
versind în anul acesta 35 de ani 
de existență.

Amplasată la periferia, de atunci, 
a Bucureștiului, in incinta unei 
hale improviza'te, întreprinderea nu 
mai păstrează nimic din ceea ce 
avea Sau producea în acel an de 
început.

„Electroaparatăj" este în prezent 
Cea mai importantă unitate a in
dustriei electrotehnice producătoa
re de aparataj electric de joasă 
tensiune. întreprinderea a cunoscut, 
an de an, o permanentă transfor
mare și modernizare. Profilul ei 
actual s-a format și stabilizat în 
contextul larg al specializării. Ca 
o consecință firească a traducerii 
in viață a politicii Partidului Co
munist Român de amplasare rațio
nală a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al patriei, din ca
drul „Electroaparataj"-ului s-au 
desprins noi unități cu profil elec
trotehnic, cum ar fi întreprinderea 
de aparataj electric de instalații 
din Titu, întreprinderea de contac- 
toare din Buzău, întreprinderea 
„Electrocontact" din Botoșani și al
tele. In toate aceste cazuri, „Elec- 
troaparataj" și-a ajutat, ca o adevă
rată mamă, „fiicele". Acest ajutor 
s-d concretizat, în prima lor etapă 
de dezvoltare, in tutelarea investi
țiilor și punerea in funcțiune a 
obiectivelor respective la termenele 
stabilite, in transferul produselor și 
tehnologiilor lor de fabricație, in
clusiv a dotărilor cu scule, dispozi
tive și verificatoare, in pregătirea 
personalului muncitor atit la nivel 
de conducere, cit și de exe
cuție, în asistenta tehnică acordată 
pe durata de doi-trei ani de zile 
pină la conturarea unor colective

industriei electrotehnice românești
proprii și 8n domeniul cercetării, 
proiectării constructive, tehnologice 
și de execuție, pînă cind au putut 
sta pe propriile lor picioare. Desi
gur că legăturile cu „fiicele" noas
tre se mențin și in prezent.

Revenind la propria noastră în
treprindere, menționăm că anul 
acesta ea va realiza o producție 
industrială de peste ® sută de ori 
mâi mare decit in 1950 și de zece ori 
mai mare față de 1965. Anul acesta 
producția-marfă va fi de 12 ori 
mai mare față de 1965. Producția- 
marfă a anului 1950 o realizăm 
acum tn numai două zile.

Pentru colectivul nostru consti
tuie un prilej de deosebită satisfac
ție și mindrle faptul că aceste re
zultate s-au datorat sprijinului ne
mijlocit pe care ni l-a acordat 
conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. Prima 
vizită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut-o la „Electroapa- 
rataj" a avut loc în anul 1911. 
Atunci s-a subliniat necesitatea 
dezvoltării și modernizării produc
ției. Cu o profundă putere de ana
liză și clarviziune, secretarul gene
ral al partidului a indicat să fie 
extins sectorul de cercetare uzinală 
și laboratoare. Ca urmare a înfăp
tuirii acestui obiectiv și a realizării 
unor produse cu performanțe teh- 
nico-funcționale înalte, testate și 
verificate în propriile laboratoare, 
pe baza normelor și standardelor 
internaționale, exportul direct al 
întreprinderii noastre a crescut in 
acest an, față de 1975, de peste 
4 ori. Livrăm o gamă largă de sor
timente în peste 20 de țări ale 
lumii.

Ținind seama de creșterea per
sonalului muncitor de la 1 240, in 
anul 1950, la circa 5 000 de oameni 
în 1972, tovarășul secretar general

a indicat, cu ocazia vizitei de lucru 
din ianuarie 1973, necesitatea re
alizării unor obiective cu caracter 
social, care să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale muncitorilor. Ca ur
mare, s-a construit moderna canti- 
nă-restaurant, unde servesc masa 
atit personalul întreprinderii, cit 
și elevii liceului industrial „Elec- 
troaparataj". In prezent in între
prindere lucrează peste 7 000 de oa
meni ai muncii.

In cadrul celei de-a treia vizite, 
din februarie 1977, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că se 
impune dezvoltarea pe baze mo
derne a sectorului de sculărie pen
tru a fi capabil să asigure o echi
pare tehnologică corespunzătoare a 
tuturor locurilor de muncă și pro
ceselor de fabricație. Tot atunci a 
subliniat necesitatea creșterii pro
ductivității muncii. Cu mindrie pu
tem raporta ci in prezent produc
tivitatea muncii este de 23 de ori 
mai mare decit în 1950 și de 4 ori 
mai mare față de 1965, iar benefi
ciile au crescut de 300 de ori, ra- 
portindu-ne la 1950, in condițiile 
reducerii cheltuielilor materiale in 
aceeași perioadă cu peste 34 la sută. 
De trei ori consecutiv, in anii 1981, 
1982 și 1983, am ocupat locul I in 
întrecerea socialistă pe țară.

Rezultatele pe care le obținem 
le dedicăm celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Ion F1L1P
secretarul comitetului de partid, 
Ințj. Panaite DRĂGUȘ 
directorul întreprinderii 
„Electroaparataj" - București

Recordurile Lovrinului
Vă scriu aceste rindUri din do

rința de a face cunoscut cititori
lor „Scînteii" că si in comuna 
noastră, Lovrin. județul Timiș, anii 
luminoși ai socialismului au trans
format din temelii viata oamenilor. 
In special ultimii 15—20 de ani au 
fost cei mai rodnici. In această pe
rioadă am avut marea bucurie de 
a-l primi in mijlocul nostru, in 
citeva rinduri, pe cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, cu sfatu
rile lui înțelepte și clarvăzătoare, 
ne-a arătat calea pe care să o 
urmăm pentru a smulge pămintu- 
lui roade tot mai bogate și pentru 
a ne asigura, pe această bază, un 
trai cu adevărat îmbelșugat.

Ce producții se obțineau la noi 
In urmă cu 30—40 de ani ? Cel 
mult cite 1800 kg de griu și 2 400— 
2 600 kg de porumb la hectar. Acum, 
iau ca exțmplu anul 1983,. obținem-- 
cite 5 500 kg griu, 6 400 kg porumb 
boabe și 6 200 kg orz la hectar. O 
puternică dezvoltare au cunoscut șt 
legumicultura' și creșterea anima
lelor, ocupații tradiționale la noi, 
dar care acum se practică in mod 
științific, intensiv. Așa se face că 
anul trecut, bunăoară, unitățile a- 
gricole socialiste de pe raza comu
nei noastre au livrat la fondul de 
stat 12 000 tone de griu (cu 1843 
tone mai mult decit era planificat), 
4 941 tone de porumb boabe (mai 
mult decit dublu față de sarcina 
stabilită), 47 268 hectolitri de lapte 
de vacă, 1 479 tone de carne și

29 753 tone de legume, la fel can
tități superioare celor planificate.

Desigur, am beneficiat din plin 
de rezultatele cercetării științifice. 
După cum se știe, in comuna noas
tră se află o puternică stațiune 
pentru mecanizarea agriculturii și 
o stațiune renumită de cercetări 
agronomice care elaborează tehno
logii moderne și produce semințe 
de mare valoare biologică pentru 
principalele culturi de cîmp. Prin
tre cele mai valoroase soiuri de 
griu create in stațiune se numără 
„Lovrin"-24, 32. 34, iar printre cei 
mai productivi hibrizi de porumb 
— HS-360, 390, 400, 415. Au fost 
create aici, de asemenea, soiuri su
perioare de sfeclă furajeră, cinepă 
și de alte plante de cultură.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în producție în decursul a- 
nilor, toate cele trei cooperative a- 
ffricole de producție și stațiunea, 
pentru , mecanizarea agriculturii din 
comună au fost distinse cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".

Lovrtnul de azi nu mai este o 
comună exclusiv agricolă. De cîtiva 
ani, avem în comună o fabrică de 
motoare electrice aparținînd de 
întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara, o unitate de foraje și 
explorare a apelor geotermale, o 
fabrică de băuturi răcoritoare și 
una de gheață.

Cum la noi singurul izvor de bo
găție e munca, și traiul nostru, al ce
lor din Lovrin, s-a îmbunătățit con
tinuu. Pină acum s-au construit in

comună, pe lingă numeroasele case 
familiale noi, și blocuri cu 136 de 
apartamente, s-au asfaltat 34 km 
de drumuri și străzi, s-a introdus 
o rețea de 36 km de conductă de 
apă potabilă și o rețea de 8 km de 
canalizare, avem baie comunală, 
trei ștranduri cu apă termală, din
tre care unul acoperit. Avem, de 
asemenea, un spital cu 82 de pa
turi, unde activează 10 medici și 23 
de cadre cu pregătire medie. Baza 
materială a învățămintului a cres
cut, de la-26 săli de clasă, acum 30 
de ani, la 71 săli de clasă, iar nu
mărul cadrelor didactice a sporit 
de la 28 la 98. S-au construit un 
magazin „Supercoop" și un maga
zin universal, alte unități comer
ciale, iar numărul unităților pres
tatoare de servicii către populație 
a ajuns la 35. Fondurile de investi
ții alocate comunei noastre în 1984 
depășesc 76 de milioane lei.

In acest an, cind vom sărbători 
cea de-a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă,' Antifascista' jji Antiimperialistă 
și cind va avea loc Congresul 
al XIII-lea al partidului, țăranii 
cooperatori din Lovrin sînt hotărîți 
să obțină cele mai mari recolte din 
istoria comunei, iar oamenii muncii 
din celelalte unități industriale și 
social-economice să-și îndeplineas
că in mod exemplar sarcinile de 
producție.

Petru IONESCU
președintele C.A.P. Lovrin, 
județul Timiș .

A apărut, în limba maghiară, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii 

societății socialiste multilateral dezvoltate 
-Volumul 24-

(Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole) 
iunie — decembrie 1982

Editura politică

In județele Argeș, Buzău, Caraș-Severin 
și Vilcea s-a încheiat recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura 

Județelor Argeș. Buzău, Caraș-Se
verin si Vilcea raportează încheierea 
recoltării griului de Pe toate supra
fețele cultivate.

In telegramele adresate, cu acest 
prilei. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de comitetele de partid ale jude
țelor respective se arată că în prezent 
se acționează cu toate forțele la eli
berarea grabnică a terenurilor de 
paie. însămintarea culturilor duble 
De toate suprafețele planificate, li
vrarea integrală, în cel mai scurt 
timp, a cantităților de griu prevăzu
te pentru fondul de stat. De aseme
nea. se lucrează intens Ia recoltarea

si depozitarea furajelor, la efectua
rea lucrărilor specifice din pomicul
tură si viticultură. executarea in 
condiții de bună calitate a arăturilor 
de vară.

Lucrătorii ogoarelor din aceste 
județe se angajează să muncească 
cu înaltă responsabilitate comunistă 
pentru a intîmpina cele două mari 
evenimente ale anului — a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă si Congresul al 
XIII-lea al partidului — cu realizări 
deosebite, contribuind astfel la în
făptuirea exemplară a programelor 
de dezvoltare si modernizare a agri
culturii, la înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Elveției
Cu ocazia Zilei naționale a Elve

ției, ambasadorul acestei țări la 
București, Gaudenz von Salis, a ofe
rit miercuri o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Petre Gigea, ministrul finanțelor, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Stanciu,

adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, generali șl 
ofițeri.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țâra noastră, 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cronica
Incepînd de joi, municipiul Galați 

găzduiește întrecerile finale pe țară 
din cadrul Festivalului sporturilor 
tehnico-aplicative — ediția a 5-a —, 
manifestare organizată sub egida 
C.C. al U.T.C. în colaborare cu Con
siliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport.

Dedicată marilor evenimente poli
tice din viața poporului român — a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea — ediția din acest an a 
acestei tradiționale și mobilizatoare 
competiții pluridisciplinare reunește 
la start aproape 1 300 de tineri și ti

cs a •zilei
nere din întreaga țară, eîștigătorî al 
etapelor județene și pa municipiul 
București.

înscriindu-se în bogatul evantai a! 
activităților formativ-educaționale 
menite să contribuie Ia dezvoltarea 
armonioasă, fizică și intelectuală, a 
tinerei generații, la stimularea și mai 
accentuată a creației și cercetării 
tehnice în vederea pregătirii temei
nice a tineretului pentru muncă și 
viață, Festivalul sporturilor tehnico- 
aplicative programează întreceri la 
tir, judo, karting, orientare turistică 
și aeromodelism, rachetomodelism șî 
navomodelism.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 3, 4 și 6 august. In țară : Vre
mea va fi caldă, Îndeosebi in regiunile 
din sudul tării. Cerul va tl variabil. Pe 
alocuri, tn jumătatea de nord a târli 
vor cădea plot care vor avea caracter 
de aversă, Însoțite de descărcări elec
trice, tn a doua parte a Intervalului. 
Vlntul va 6ufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intra 
12 șl 22 de grade, iar cele maxime Intra 
24 și 34 de grade, izolat mal ridicate tn

sud. Dimineața,' izolat, w. v® semnala 
ceață tn centrul țării șl zonele de 
munte. In Bneureștî s Vremea va fl -■ 
caldă, cu cerul variabil. Vintu! va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor tl cuprinse Intre ÎS șt 
19 grade, Iar ceîe maxima Intra S0 șl 
34 de grade.

A apărut
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cinema
e Străinul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 16: 19.
© Secretul lui Bachus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Animalele răspund — 9; 11; 13; 15, 
Dacii — 17; 19,15: DOINA (16 35 38).
© B.D. In alertă: BUZEȘTI <50 43 58) 
— 15; 17; 19.
O Calculatorul mărturisește : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Probă de microfon : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Pe malul sting al Dunării albastre :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,45; 20.
0 Nea Mărln miliardar : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Ca-n tllme : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15: 17,15: 19,30.
© Trandafirul galben s MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
• Departe de Tipperrary : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Cerul n-are gratii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17,15: 19,30.
© Șapte băieți șl o ștrengărită s VOL
GA (79 71 26) — 9; 11.15: 13,30; 15.45; 
18; 20.
@ Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17.15; 19.30.
• Serata : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Nava aeriană : TIMPURI NOI 
(156110) — 9: 11: 13,15; 15,30: 17,45;
20.
© Răfuieli personale : LUMINA 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Aceeași dragoste : VIITORUL 
(1Q 67 40) — 15,30: 17.30: 19,30.
0 Călăreții de dimineață : AURO
RA (35 04 66) — 9: 12; 16; 19.
• Martorul știe mai mult : COSMOS

i (27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30.
0 Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9: 12.15: 16: 19.15.
0 Locotenent Cristina : VICTORI X 
(16 28 79) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.
© Lovitura fulgerătoare : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15: 20. FLACA- 
RA (20 33 40) — 13,30: 15.30: 17.30: 19.30.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11.15: 13.30;
15.45; 18: 20.
0 Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.30: 14: 16.15: 18.15: 20.15.
@ Ziua cea mai lungă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16: 19.

20,35 Sub flamura Iul August. Cinstim 
a patriei eliberare 1 Cîntece pa
triotice și revoluționare

30,55 Ctitorii cu care ne mîndrim. Plat
forma Industrială a municipiului 
Tirgoviște

21,ÎS Film serial s „Sentința". Episodul 
5

22,00 Permanenta șl vigoarea conștiin
ței revoluționare în edificarea so
cialismului. Puternica dinamizare 
a întregi! activități organizatorice 
și politico-educative în spiritul 
cuvîntăril tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de la 
Mangalia din august 1983

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 A 23-a ediție a Olimpiadei de vară 

(color). Los Angeles 1984

0 Madame Sans-GOne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — ‘9; 10.45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
0 Rocky II : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
8,45: 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
0 Cobra se Întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18; 20.
0 Legenda călărețului singuratic : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
0 Marfă furată : FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9: 11,15: 13,30:
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
© Yankeii : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, LIRA (317171) —
16: 19. la grădină — 20,45.
0 Par și impar : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15: 13,30: 15,45: 18; 20. 
0 Cuscrii : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Omul și fiara : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12: 16; 19, FLAMURA 
(35 77 12) — 9: 12.15; 15,30: 19.
0 Roiul : GRĂDINA ARTA (21 31 86)
— 20.30.
0 Vizita ia domiciliu : GRĂDINA 
AURORA (35 04 66) - 20.45.
0 La nord, prin nord-vest : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.
0 Afacerea Pigot : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
0 Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA MODERN (23 71 01) — 20,45.
0 Strada Hanovra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
0 îmi sare țandăra : GRĂDINA TO
MIS (21 49 46) — 20.45.

teatre
0 Teatrul „Lucia Sturdzs Bulandra- 
(14 75 46, sala Schitu Măgureanu) : 
Romeo șl Juiieta la sfirșlt de noiem
brie — 10; (la complexul sportiv stu
dențesc „Lacul Tei") : Poezia muzicii 
tinere — 20,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Do! pe un 
balansoar — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
O Teatrul Gluleștt (sala Majestic. 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30. 
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 

18,30.

LA HALTERE, PRIMA NOASTRA MEDALIE
LOS ANGELES 1 (Agerpres). — 

Prima medalie — o medalie de ar
gint — pentru delegația sportivă a 
României la cea de-a 23-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară, de la 
Los Angeles, a fost cucerită de hal
terofilul Gelu Radu, care s-a clasat 
De locul secund la categoria 60 kg, 
cu un total de 280 kg.

Sportivul român a demonstrat o 
condiție fizică foarte bună si multă 
putere de concentrare, reușind să 
urce ne podiumul de premiere. Per

Agenția „China Nouă“ despre buna evoluție 
a halterofilului G. Radu

Comentatorul sportiv al agenției „China Nouă" menționează buna evo
luție a halterofilului român Gelu Radu, care a reușit să se claseze pe 
locul doi după o întrecere strînsă cu învingătorul, Chen Weiqiana (R. P. 
Chineză), cei doi protagoniști fiind egali la stilul „smuls" — 150 kg, pen
tru ca la stilul „aruncat", Chen să ridice 157,500 kg, față de 155 kg rea
lizate de sportivul român. Gelu Radu l-a întrecut cu 7,500 kg pe cel de-al 
treilea clasat. Medalia de argint cucerită de Gelu Radu este prima me
dalie olimpică obținută la haltere și a 125-a medalie a sportivilor români 
in istoria participării la Jocurile Olimpice de vară.

Luptătorii români — victorioși in fazele 
preliminarii

Competiția de lupte greco-romana 
a continuat cu întreceri la șase ca
tegorii, dintre care trei — 52 kg, 74 
kg și pluș 100 kg — au avut progra
mate primele tururi. In limitele cate
goriei 74 kg. luptătorul român Ștefan 
Rusu este neînvins după primele trei 
meciuri disputate, !nvingindu-i pe 
canadianul Jeff Steubing. prin su
perioritate netă, pe campionul Fin
landei. Juoko Salomaki, la puncte, și 
pe Mohamed Hamad (Egipt), prin 
superioritate netă.

In ultima intilnire a preliminarii
lor la categoria 90 kg, Ilie Matei 
(România) a dispus prin descalifi
care de campionul vest-german Uwe

JOCURILE OLIMPICE 1984
® Halterofilul Gelu Radu - medalie de argint - cel mai bun rezultat românesc 
la această disciplină ® Victorii ale sportivilor noștri în turneul de lupte greco- 
romane • Handbaliștii români au cîștigat la scor prima partidă • Agențiile de 

presă continuă să releve evoluția foarte bună a gimnastelor României

formanta sa constituie pină In pre
zent cel mai bun rezultat a! acestei 
discipline din (ara noastră.

Originar din Comănești. județul 
Bacău, în vîrstă de 27 de ani. Gelu 
Radu se află într-un progres con
stant. obtinînd in ultimii ani meda
lii de bronz la campionatele mon
diale si europene.

Primul loc a fost ocupat de spor
tivul chinez Chen Weiqiang, cu 
282,5 kg. '

Sachs; terminînd neînvins această 
fază a competiției.

La rîndul său, Mihai Cișmașu 
(categ. 52) a terminat Învingător în 
turul doi meciul cu Jon Ronningen 
(Norvegia), pe care l-a învins la 
puncte.

In turul II. la categoria super- 
grea, sportivul român Victor Do- 
lipschi a obținut o spectaculoasă vic
torie prin tuș (min. 4) in fața cam
pionului Italian Antonio Lapenna. La 
aceeași categorie, suedezul Thomas 
Johansson l-a învins, tot prin tuș. pe 
egipteanul Hasan el Hadad, iar iugo
slavul Refik Memisevici a cîștigat 
prin descalificare întîlnirea cu japo
nezul Masaya Ando.

h turneul de handbal, echipa României
— învingătoare la scor

în priniul meci al turneului mas
culin de handbal, selecționata Româ
niei a întîlnit reprezentativa Alge
riei, pe care a întrecut-o cu scorul 
de 25—16 (11—7). Principalii reali
zatori ai formației române au fost 
Vasile Stingă (10 goluri). Vasile 
Oprea (5 goluri) și Marian Dumitru 
(4 goluri). într-un alt meci din grupa 
preliminară A, un joc dramatic a 
fost cel dintre selecționatele Iugo
slaviei și Islandei, încheiat cu sco
rul de 22—22.

In grupa A, selecționata Elveției a 
întrecut cu scorul de 20—13 (7—6)
formația Japoniei, iar în grupa B, se-

*
In competiția masculină de gim

nastică pe echipe pe primul loc s-a 
situat selecționata S.U.A. — 591,40 
puncte, urmată de formațiile R.P. 
Chineze — 590.80 puncte 6i Japoniei 
— 586,70 puncte.

Cei doi gimnaștl români. Valentin 
Pîntea si Emilian Nicula. care au 
participat în cadrul unei echipe 
mixte, rezultatele lor contînd pentru 
concursul general la individual com
pus, au obținut calificarea în conti-

Agenția „Associated Press" :

Gimnastele românce ■
„Gimnastele românce au un ta

lent deosebit de a sparge gheața la 
competițiile olimpice.

Acum opt ani, Nadia Comăneci a 
fost prima gimnastă care a obținut 
la competițiile olimpice nota maxi
mă. Luni seara, cind se părea că 
nimeni nu va obține nota zece la 
exercițiile obligatorii, noua stea a 
României — Ecaterina Szabo — a 
înfăptuit minunea, obținind la sol 
calificativul maxim, ceea ce a con
tribuit la departajarea echipei 
României și la asigurarea locului 
intii înaintea exercițiilor liber a- 
lese.

Szabo, care a obținut cinci note 
de zece la campionatele mondiale 

lecțlonata R. F. Germania a învins eu 
scorul de 21—19 (12—8) echipa S.U.A.

într-un alt joc al grupei B, repre
zentativa Danemarcei a dispus cu 
21—16 (6—8) de formația Spaniei.

După cum se cunoaște, cele Î2 
echipe participante evoluează în 
două grupe preliminare după cum 
urmează : grupa A : România. Iugo
slavia, Algeria, Elveția, Japonia, Is
landa ; grupa B : Danemarca, Spa
nia, R.F; Germania, S.U.A., Suedia 
și Coreea de Sud,,Câștigătoarele gru
pelor își vor disputa finala, iar echi
pele clasate pe locurile secunde se 
vor lntîlni pentru locurile 3—4.

★
nuane. Emilian Nicula cu 9,800 punc
te s-a calificat pentru concursul 
special pe aparate la inele alături de 
Gaylord (S.U.A.), Li Ning (R.P. Chi
neză), Gushiken (Japonia) etc.

La individual, pe primul loc se 
află Peter Vidmar (S.U.A.) — 118,55 
puncte, urmat de LI Ning (R.P. Chi
neză) — 118,45 puncte. Valentin Pîn
tea. care este situat între primi! 20. a 
acumulat 116,10 puncte, iar Emilian 
Nicula — 115,65 puncte.

din nou nota maximă
de la Budapesta, radia de bucurie 
după terminarea exercițiului, evi
dent conștientă că a executat fără 
nici o greșeală. Ea a refuzat să dea 
declarații, dar coechipiera ei, Lavlnia 
Agache, a afirmat că prezența Na- 
diei Comăneci în rlndurile publicu
lui a stimulat „foarte mult" echi
pa română. Agache, care a spus că 
dorește să devină într-o zi „mai 
bună" decit Nadia, a obținut rezul
tate foarte bune la sol și paralele, 
fiind la egalitate cu Szabo, ambele 
realizînd 39,55 puncte. „Cred că 
m-am prezentat mai bine decit la 
campionatele mondiale", a declarat 
ea. Agache a cucerit la Budapesta 
patru medalii".

La piscina olimpică s-a încheiat 
prima Jumătate a competiției de 
înot, în ziua a treia fiind programate 
5 finale, urmărite de peste 16 000 de 
spectatori. în proba de 100 m spate, 
sportivele românce Carmen Bunaeiu 
si Anca Pătrășcoiu s-au clasat pa 
locurile 4 si. respectiv, 5.

Clasamentul cursei arată astfel : 1. 
Teresa Andrews (S.U.A.) — l’02”551 
100 ; 2. Betsy Mitchell (S.U.A.) — 
1’02”63/100 ; 3. Jolanda da Rover 
(Olanda) — l’02”91/100 ; 4. Carmen 
Bunaeiu (România) — 1’03”21/100 ;
5. Anca Pătrășcoiu (România) — 
l’03”29/100 ; 6. Svenja Schlicht (R.F. 
Germania) — l’03”46 ; 7. Beverley 
Rose (Marea Britanie) — IWWlOOj 
8. Carmel Clarx (Noua Zeelandă) — 
1’04”47/100.

Cursa de 100 m liber bârb&tJ s-a 
încheiat cu un nou record olimpic, 
cîștigătorul, americanul Ambrose 
Gaines, fiind cronometrat cu timpul 
de 49”80/100. Medaliile de argint șî 
bronz au revenit australianului Mark 
Stockwell — 50”24/100 și, respectiv, 
Per Johansson (Suedia) — 50”3I/100.

De asemenea, un nou record 
olimpic a fost înregistrat la 400 m 
liber fete, ciștigată de Tifanny Cohen 
(S.U.A.) — 4’07”10/100. Au urmat în 
clasament Sarah Hardcastle — 4’10” 
27/100 si June Croft (ambele Marea 
Britanie) — 4’11 ”49/100.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte finale : ștafetă 4x100 ni 
liber feminin : I. S.U.A. — 3’43”43J 
100 ; 2. Olanda — 3’44”40/100 ; 3.
R.F. Germania — 3’45”56/100. 200 m 
spate bărbați : 1. Rick Carey (S.U.A.) 
— 2’00”23/100 ; 2. Frederic Delcourt 
(Franța) — 2’01 ”75/100 — record
național ; 3. Cameron Henning (Ca
nada) — 2’02”37/100.

Finala probei de 4x200 tn a fost 
ciștigată de echipa S.U.A. cu o dife
rență de numai 4 sutimi de secundă 
față de a doua clasată, formația 
R.F. Germania. Ultimul schimb al 
ștafetei americane. Bruce Hayes 
(1,80 m înălțime) a reușit să păstre
ze un avans măsurabil, spun specia
liștii. în milimetri fată de vest-ger- 
manul Michael Gross, care ars e> 
înălțime impresionantă — 2,0î !
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Sa triumfe rațiunea.
I CONSULTĂRI ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ

î

i s-au deschis, miercuri, lucrările 
> Conferinței internaționale împotriva 
ț bombelor atomice și cu hidrogen, 
i La conferință - care se organi- 

1 zează tradițional la începutul lunii 
1 august în cadrul manifestărilor 

pentru comemorarea bombarda
mentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki - participă reprezen
tanți ai unor organizații de luptă 
pentru pace din 
mii, printre care

JAPONIA: Conferință internațională 
împotriva înarmărilor nucleare

cum și ai unui număr 
nizații Internaționale.

Masiv reprezentate, 
sute de delegați, sînt 
antinucleare din Japonia, țara care / 
a fost prima victimă o unui bom- ) 
bardament nuclear. Agenția Taniug I

TOKIO 1 (Agerpres). — La Tokio ■

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a informat ne 
membrii Consiliului de Securitate. în 
cursul unei reuniuni cu ușile închi
se. asupra constatărilor pe care le 
va avea, săptămîna viitoare, la Vie- 
na. cu reprezentanții comunităților 
greacă si turcă din Cipru, In vederea 
depășirii impasului si reluării con
vorbirilor intercomunitare vizind so
lutionarea pe cale pașnică a proble

mei cipriote, relatează agenția 
Reuter.

Anterior reuniunii, un purtător de 
cuvînt al O.N.U.. citat de agenția 
France Presse, a precizat că Javier 
Perez de Cuellar dorește să afle 
opiniile celor 15 membri ai Consi
liului de Securitate privind consul
tările ne care le va avea cu repre
zentanții ciprioti. in baza mandatu
lui încredințai de acest organism în 
anul 1975.

37 de țări ale lu- 
și România, pre-

0 nouă rundă de convorbiri 
Intre Nicaragua și S.U.A.
CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager

pres). — în localitatea mexicană 
Manzanillo s-a deschis o nouă rundă 
de convorbiri nicaraguano—nord- 
americane consacrate normalizării 
depline a relațiilor bilaterale. Dele
gațiile celor două țări sint conduse 
de ministrul adjunct de externe ni- 
caraguan, Victor Hugo Tinoco, și tri
misul special al președintelui Ronald 
Reagan in America Centrală. Harry 
Shlaudeman.

La fel ca și precedentele runde — 
din luna iunie și apoi iulie — actuala 
rundă de negocieri are caracter ex- 
ploratoriu, privind detaliile de pro
cedură pentru stabilirea unei agen
de concrete a convorbirilor efective 
care se preconizează a avea loc în
tre Nicaragua și S.U.A.

Agenția Nueva Nicaragua a pre
cizat că in eadrul prezentelor con
vorbiri, delegația nicaragttană are 
mandat să reafirme dorința de a se 
intensifica, prin intermediul nego
cierilor bilaterale directe, eforturile 
consacrate normalizării depline a 
raporturilor nicaraguano—nord-ame
ricane și instaurării unui climat real 
de pace, securitate și cooperare in 
America Centrală.

URUGUAY: Acord 
privind revenirea țării 

la un regim civil
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — în 

cursul dialogului dintre reprezentan
ții Partidului Colorado, Uniunii Ci
vice si Frente Amplio din Uruguay 
pe de o parte și cei ai regimului 
militar Uruguayan, pe de altă parte, 
s-a aiuns la un acord privind calen
darul revenirii tării la un regim 
civil si o viată politică parlamenta
ră — scriu ziarele din Montevideo, 
citate de agenția I.P.S. Potrivit aces
tui calendar, la 25 noiembrie a.c. vor 
avea loc alegeri prezidențiale si 
parlamentare, la 1 martie 1985 va fi 
instalat oficial în funcție noul sef 
al statului, la 1 iulie 1985 va fi in
stalată Adunarea Constituantă, care 
va supune plebiscitului din ' 24 no
iembrie 1985 proiectul noii constitu
ții a tării.

Reuniune a mișcărilor 
de opoziție din Chile
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — Lideri ai mișcărilor de opo
ziție din Chile s-au reunit in capita
la țării pentru a examina un plan de 
acțiuni comune la, nivel național 
vizind revenirea la democrație —in
formează agențiile I.P.S. și E.F.E. La 
consultări participă reprezentanți ai 
Blocului Socialist, .Proiectului pen
tru Dezvoltare Națională, Mișcării 
Democratice Populare. Alianței De
mocratice. ai unor formațiuni poli
tice și organizații studențești. Cei 
prezenți au convenit asupra convo
cării la 4 și 5 septembrie a unei noi 
„zile de protest național" in favoa
rea instaurării in Chile a unui regim 
democratic.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej. Jorge Lavandere. președintele 
Comisiei naționale de mobilizare a 
Partidului Democrat-Cre^tin. a sub
liniat necesitatea unirii tuturor for
țelor progresiste chiliene in lupta 
pentru o viață politică democratică. 
El a apreciat că actuala reuniune 
constituie un prim pas pe calea 
realizării unei unități • naționale a 
opoziției în acțiunea comună pentru 
revenirea țării Ia un guvern civil și 
o viață pojiticâ parlamentară.

Adunare solemnă la Varșovia
' 1 1

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la începerea răscoalei 
antihitleriste

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani de la 
începerea răscoalei antihitleriste din 
Varșovia. în capitala Poloniei a avut 
loc o adunare solemnă. La adunare 
a fost prezent Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, informează agenția 
P.A.P.

Cu acest prilej. Edward Kowal
czyk. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele C.C. al Parti
dului Democrat, a subliniat faptele 
de eroism ale participantilor la răs
coală, care au rezistat eroic timp de 
63 de zile ocupantilor hitleristi.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Noi pași spre normalizarea situației din Liban @ Intilnire 

la O.N.U. în problema palestiniană

Crearea unui grup mixt de legătură 
chino-britanic 

privind viitorul Hong Kongului

relevă că principala temă a con- J 

ferinței o reprezintă opoziția față ’ 
!

*
*

de includerea in armamentele Flo
tei a Vil-a americane, în parte cu 
baze în Japonia, a rachetelor nu
cleare „Tomahawk".

HALII î Se extinde mișcarea antirăzboinica
ROMA 1 (Agerpres). - La Co- 

miso, unde se instalează rachetele 
nucleare cu rază medie de acțiune 

_., a fost înființată o 
nouă tabără a păcii, astfel incit 
numărul lor a ajuns la cinci.

„Țelul principal al acestei noi 
tabere este lupta pentru salvgar
darea păcii și pentru destindere" —

nucleare cu r
ale N.A.T.O.,

V
V
V1:

a declarat unul dintre organizatori, 
în declarația dată publicității de 
participanții la tabără se spune că 
mișcarea antirăzboinică din Italia 
capătă o amploare tot mai mare, 
ea încorporînd oameni cu diferite 
concepții politice și religioase, 
însă prin idealul păcii.

BEIJING 1 (Agerpres). — Guver
nele R.P. Chineze si Marii Britanii 
au convenit asupra creării unui grup 
mixt de legătură în vederea atinge
rii obiectivului lor comun și promo
vării relațiilor de cooperare existen
te în problema viitorului Hong 
Kongului — transmite. agenția China 
Nouă, citind o declarație a M.A.E. 
chinez. între atribuțiile ce revin

acestui grup, agenția menționată 
relevă discutarea aspectelor pe care 
Ie implică transferarea treptată a 
procesului de guvernare pînă în 1997, 
schimbul de informații si consultări 
în probleme care vor fi puse de 
acord între cele două părți, precum 
și în vederea aplicării declarației co
mune. care urmează să fie încheiată 
între guvernele chinez si britanic.

uniți

S.U.A.: Uriașele resurse absorbite de cursa 
înarmărilor să fie utilizate în scopuri pașnice 

vingeri politice — s-au pronunțat l 
pentru inițierea de negocieri de 7 
fond, care să ducă la eliminarea 5 
pericolului nuclear, la reducerea 
cheltuielilor . militare, creîndu-se, i 
în acest mod. condiții pentru utili- J 
zarea în scopuri pașnice a resur- ț 
selor imense ne care le absoarbe 1 
actuala competiție militară. J

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
In diferite orașe din Statele Unite 
continuă să fie organizate mari 
acțiuni de protest împotriva cursei 
înarmărilor si în favoarea dezar
mării si păcii. In cadrul unor ase
menea manifestații, desfășurate la 
Washington si New York, partici- 
pantii — locuitori americani de 
cele mai diferite profesii si con-
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Noua Zeelandă a hofărît să rupă 
relațiile diplomatice cu R.S.A.

WELLINGTON 1 (Agerpres). — 
Guvernul Noii Zeelande a adoptat 
hotărîrea de a rupe neintîrziat rela
țiile diplomatice cu regimul minori
tar rasist de la Pretoria si de a în
chide consulatul general al R.S.A. de 
la Wellington. După cum a declarat, 
într-un interviu, noul premier neo
zeelandez. David Lange, această ho- 
tărîre a fost adoptată ca urmare a 
politicii de apartheid promovate de 
autoritățile de la Pretoria,

LAGOS 1 (Agerpres). — Nigeria a 
hotărit să-si reconsidere calitatea de 
membru al Commonwealthului, în 
urma primirii pe care autoritățile 
britanice au rezervat-o premierului 
guvernului rasist de la Pretoria. în 
tirripul turneului său vest-european, 
scrie ziarul nigerian „Daily Sketch", 
citat de agenția marocană de presă 
M.A.P.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Procesul 
de normalizare a situației la Beirut a 
înregistrat, miercuri, un nou succes 
prin redeschiderea altor două căi 
principale de acces intre estul și ves
tul orașului. In urma acestui eveni
ment, toate căile importante de cir
culație intre cele două părți ale Bei
rutului sint deschise, încheindu-se, 
astfel, operațiunea de reunificare a 
capitalei libaneze prin suprimarea li
niei de demarcație care a divizat 
timp de ani de zile orașul. Surse de 
securitate libaneze au afirmat că lu
crările de deminare și pentru înlătu
rarea baricadelor din sectorul central 
al Beirutului vor fi încheiate in ur
mătoarele zece zile. După această pe
rioadă, toate străzile principale, ca și 
străzile laterale, vor fi accesibile tu
turor cetățenilor, în cadrul aplicării 
ultimei etape a planului de securitate 
pentru Beirut.

Tot miercuri s-a desfășurat reuniu
nea săptăminală a guvernului libanez 
de uniune. națională. Comandantul 
forțelor armate, generalul Michel 
Aoun, a prezentat membrilor guver
nului progresele în aplicarea planului 
de securitate la Beirut și eforturile

unităților armatei în eliminarea ră
mășițelor liniei de demarcație de-a 
lungul traseului de aproximativ 8 ki
lometri.

Primul ministru Rashid Karame a 
anunțat, după reuniunea cabinetului, 
că noi negocieri sînt necesare intre 
milițiile creștine, șiite și druze privi
tor la aplicarea planului de securitate 
pentru regiunea de munte.

NAȚIUNILE UNITE — Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, s-a întilnit. la sediul Națiu
nilor Unite din New York, cu mem
brii Comitetului țărilor nealiniate 
pentru examinarea problemei pales
tiniene. constituit ,1a Conferința la 
nivel înalt a acestor țări de la Delhi, 
în martie 1983. Purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. a precizat că. în cadrul 
întilnirii. au fost examinate în spe
cial problemele rezultate in urma 
recentului turneu întreprins de Ja
vier Perez de Cuellar în Orientul 
Mijlociu, Drecum si perspectivele 
examinării situației din această re
giune la sesiunea din toamnă a Adu
nării Generale.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SALVADOR. In moi multe cantoane ale 
departamentului La.Libertad, din regiunea de vest a Salvadorului, au avut 
loc, în ultimele zile, puternice schimburi de focuri intre forțe ale' Fron
tului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și efective 
ale armatei salvadoriene trimise împotriva lor. Oficiul de presă dl armatei 
a anunțat că forțele insurgente au atacat pozițiile armatei din preajma 
localității San Juan Opico, provocind mai ales corpurilor de gardă im
portante pierderi în oameni și tehnică de luptă. De asemenea, 37 de 
membri ai brigăzilor paramilita.re 
zonă, au căzut in luptă.

PREȘEDINTELE GRUPULUI DE- 
PUTAȚILOR COMUNIȘTI DIN A- 
DUNAREA NAȚIONALA A FRAN
ȚEI. Andre Lajoinie. a arătat că, 
în pofida retragerii din guvern, 
comuniștii francezi rămîn adepți at 
uniunii forțelor de stingă și vor 
depune. toate eforturile pentru în
deplinirea angajamentelor asumate 
de acestea. :E1 menționat insă că 
P.C.F. respinge actuala politică 
economică, ce duce la concedieri 
in masă in întreprinderi și contri
buie la creșterea numărului șome
rilor.

REALEGERE. Adunarea Națio
nală Revoluționară a Republicii

antiinsurgente, cantonate în aceeași

Populare Benin l-a reales pe ge
neralul Mathieu Kerekou in func
ția de președinte al țării, pentru un 
nou ' mandat pe cinci ani. Mathieu 
Kerekou a fost candidat unic al 
Partidului-Revoluției Populare din 
Benin, de guvernământ.

O MANIFESTAȚIE DE MASĂ A 
FEROVIARILOR PORTUGHEZI a 
avut loc la Lisabona. în semn de 
protest împotriva intenției admi
nistrației căilor ferate de a închide 
o parte din linii, precum și de a 
trece o serie de întreprinderi de 
stat în domeniul transporturilor in 
proprietate particulară. Feroviarii 
au cerut să le fie asigurate locu

rile de muncă și să li se îmbună
tățească condițiile de viață.

PRIMUL MINISTRU AL JAPO
NIEI, Yasuhiro Nakasone, a anun
țat că a aprobat o creștere de 7 la 
sută a bugetului militar nipon pe 
1985. Dacă propunerea este apro
bată de Dietă (parlamentul țării), 
bugetul militar japonez va fi in 
1985 de 13,08 miliarde dolari, ceea 
ce va însemna abandonarea unei 
practici de nouă ani de menținere 
a acestor alocații sub nivelul de 1 
la sută din produsul național brut 
al Japoniei.

INTR-O DECLARAȚIE făcută Ia 
Caracas, la încheierea Vizitei Sale 
oficiale în Venezuela, ministrul 
francez al relațiilor externe,

Claude Cheysson. a relevat că ..tul
burările grave din America Cen
trală trebuie soluționate de țările 
din regiune".

. PROPUNERE. Egiptul a propus 
ca miniștrii de externe ai statelor 
membre ale Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) să se ' întruneas
că la New York, in luna septem
brie, .pentru a examina problema 
convocării viitoarei Conferințe la 
nivel înalt a O.U.A. — au anunțat 
surse oficiale din Cairo. Această 
propunere a fost făcută de minis
trul egiptean de externe, Esmat 
Abdel Meguid, care a apreciat că 
reuniunea ministerială poate avea 
loc cu prilejul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

COMITETUL TEHNIC AL CON
SILIULUI DE COOPERARE AL 
ȚARILOR DIN ZONA GOLFULUI 
si-a început, la Riad, lucrările 
consacrate discutării problemei re
zervelor de petrol din aceste state. 
Rezultatele lucrărilor vor fi pre
zentate in cadrul celei de-a VII-a 
sesiuni a miniștrilor petrolului din 
țările-membre ale Consiliului de 
cooperare al Golfului, care va avea 
loc la Doha. în perioada 28—29 
august.

COMBATEREA SECETEI. Președintele Sudanului,, Gaafar Nimeiri, a 
declarat regiunea Darfur, din vestul țării, zonă sinistrată, ca urmare a se
cetei prelungite. Autoritățile sudaneze au luat măsuri de urgentă pentru 
ajutorarea populației, trlmițind in regiune importante cantități de ali
mente. Pe de altă parte, in Anglia a fost interzis consumul de' apă pen
tru utilizări neesențiale in sud-vestul țării, unde se înregistȚează cea 
mai severă secetă din ultimii 91 de ani. Zonele afectate slnt comitatele 
Devon și Cornwall, inclusiv orașul Plymouth.

ISRAEL

Negocieri privind formarea unui guvern de unitate națională
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Israelului, Chaim Herzog, 
a început, miercuri, consultările ofi
ciale cu reprezentanții partidelor po
litice israeliene in vederea constitui
rii viitorului guvern, după alegerile 
legislative de.la 23 iulie. El a primit, 
astfel, succesiv, delegațiile Partidului 
Muncii și Blocului Likud. Agenția 
France Presse relatează că delegația 
Partidului, Muncii , a propus șefului 
statului israelian să încredințeze mi
siunea formării unui „cabinet de 
unitate națională" liderului său. Shi
mon Peres.

Paralel cu aceste consultări, a 
avut loc o primă întrevedere intre 
delegații reprezentînd Partidul Mun
cii si Blocul Likud, conduse de Shi
mon Peres și, respectiv, primul mi
nistru Yitzhak Shamir, pentru a în
cepe negocieri în vederea constitui
rii unui guvern de unitate națională 
bipartit. Un comunicat comun, difu
zat la încheierea întrevederii, anunță 
că aceste convorbiri exploratorii, or-
ganizate la cererea președintelui 
Chaim Herzog, vor continua joL

Preocupări social-economice 
în țările în curs de dezvoltare

ISLAMABAD 1 (Agerpres). — In 
anul fiscal 1984—1985 se prevede spo
rirea exporturilor Pakistanului cu 28 
la sută față de anul in curs, a anun
țat la Islamabad secretarul de .stat 
pakistanez la Ministerul Comerțului, 
Izhar-Ul-haq. In această perspectivă, 
a fost adoptat un plan de măsuri, 
intre care promovarea unei politici 
fiscale și monetare favorabile schim
burilor comerciale externe.

KIGALI 1 (Agerpres). — Guver
nul Ruandei a adoptat o serie de mă
suri destinate înlăturării dificultăți
lor economice cu care este confrun
tată țara, îndeosebi ca urmare a con
juncturii nefavorabile pe piața mon
dială la produsele tradiționale de 
export. Un loc important îl ocupă

măsurile de restructurare a produc
ției agricole.

CIUDAD DE MEXICO î (Ager
pres). — întreprinderea de stai „Pe- 
troleos Mexicanos" a anunțat lansa
rea unui program pe termen lung pri
vind. dezvoltarea industriei petroliere 
a tării, astfel incit aceasta să-și 
aducă o contribuție sporită la efor
turile care se fac pe plan național 
pentru depășirea dificultăților gene
rate de datoria externă — transmite 
agenția Notimex. Programul pre
vede obiective ce trebuie atinse in 
următorii 25 de ani, intre care elabo
rarea unor studii detaliate privind 
zăcămintele de țiței ale țării și va
lorificarea superioară a lor. Se pre
conizează. de asemenea, punerea in 
valoare a altor surse de energie, ne
tradiționale.

OBIECTIVE FUNBAMENTME «LE POLITICII fflM PROMOVATE BE ÎMM NOflSTHA, DE PRESEDINTflE MICIME CEAUSESCU
22. Participarea activă la schimbul mondial de valori spirituale 
- contribuție de seamă la cauza păcii și apropierii între popoare

Partidul și statul nostru se pronunță pentru o largă colabo
rare cultural-artistică internațională, pentru un intens schimb de 
valori spirituale între popoare, care să contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă și apropierea intre națiuni, la întărirea încre
derii și prieteniei dintre ele. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Politica de largă deschidere și coo

perare internațională promovată cu 
neabătută consecvență de România 
socialistă se caracterizează prin in-, 
tensificarea și dezvoltarea multiplelor 
legături — economice, științifice, cul
turale — cu toate țările și popoarele 
lumii, indiferent de orinduire socială. 
Iii această viziune de amplă cuprin
dere a țării noastre, a secretarului 
general al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
schimburile largi pe plan cultural in
tre națiuni constituie un factor hotă- 
ritor in crearea și consolidarea cli
matului de încredere și de destindere 
atit de necesar propășirii umanității, 
dezvoltării pașnice a.omenirii de as
tăzi.

Reafirmînd cu putere această con
cepție, conducătorul partidului și sta
tului nostru sublinia, în cuvintarea 
rostită anul trecut la consfătuirea de 
la Mangalia, marele rol educativ al 
creației umaniste, precum și necesita
tea unei atitudini responsabile, a u- 
nui spirit de discernămînt in promo
varea valorilor autentice ale spiri
tualității, care corespund năzuințelor 
de progres și apropiere ale popoare
lor.

Punți ale înțelegerii și co
laborării între națiuni. Por' 
rtind de la realitatea faptului obiectiv 
că masele largi populare sînt crea
toarele civilizației, ale progresului 
multilateral al societății umane, se
cretarul general al partidului a arătat 
și arată că fiecare popor, fie el mare 
sau mic, contribuie prin schimburi 
permanente in toate domeniile — atit 
pe plan economic, in virtutea diviziu
nii internaționale a muncii, cit și pe 
plan spiritual — la îmbogățirea pa
trimoniului civilizației universale. în 
același timp, in concepția țării noas
tre, schimburile culturale sint menite 

să aibă efecte benefice asupra vieții 
internaționale, ele constituind una 
din componentele majore ale luptei 
pentru pace, destindere și încredere 
intre națiuni.

Valorile spirituale reprezintă, In a- 
ceastă concepție profund umanistă, 
autentice punți ale bunei înțelegeri 
intre oameni, popoare și națiuni, 
factori importanți in consolidarea și 
extinderea dialogului pe baza cu
noașterii reciproce a marii diversități 
de expresie cultural-artistică, a în
sușirilor fiecărui popor potrivit ex
perienței lui istorice, condițiilor' de 
afirmare a ființei sale naționale.

Din acest punct de vedere, țara 
noastră consideră că popoarele, ca și 
oamenii. Sînt pe deplin egali și mare 
este acel popor care se străduiește 
să dea cit mai mult civilizației și cau
zei păcii în lume.

In acest context, de o semnificație 
deosebită apare participarea la 
schimbul mondial de valori a po
poarelor a căror viață culturală a fost 
multă vreme înăbușită, a unor na
țiuni a căror creație spirituală a fost 
subapreciată ori total ignorată, în vir
tutea vechilor raporturi de domina
ție și subordonare care au acționat 
ca o barieră în calea cunoașterii și 
răspîndirii roadelor capacității lor de 
creație.

întotdeauna, de-a lungul milenarei 
istorii a omenirii, marea cultură u- 
manistă, expresie trainică a idealuri
lor etice, progresiste, s-a afirmat ca 
instrument al apropierii între națiuni, 
al promovării idealurilor nobile ale 
popoarelor. Aceasta constituie ideea 
fundamentală pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o pune la baza po
liticii de largă deschidere culturală, 
de intensificare continuă a schimbu
lui de valori spirituale prin care po
poarele se pot cunoaște și înțelege 
mai bine, in scopul creșterii răspun
derii comune față de minunatele rea

lizări ale geniului uman, față de crea
țiile generațiilor de ieri și de azi, în 
general, față de soarta omenirii.

Iată de ce, în spiritul unei înalte 
concepții umaniste și patriotice, al 
deplinei responsabilități pentru des
tinele poporului român și ale întregii 
umanități, președintele României so
cialiste afirma, de la înalta tribună a 
Conferinței de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa, că 
schimburile culturale care propagă 
autenticele valori morale, ideile și as
pirațiile înaintate ale omenirii, dra
gostea de pace și libertate, voința de 
înțelegere și conlucrare, stima si res
pectul față de toate națiunile repre
zintă contribuții din cele mai prețioa
se la cauza apropierii și prieteniei 
între popoare.

Schimburile de valori, fac
tor de îmbogățire a spiritua
lității fiecărui popor, de pro
gres al civilizației umane. 
de la sine înțeles că, in spiritul aces
tei generoase viziuni, schimburile 
culturale sint menite să contribuie la 
îmbogățirea spirituală a fiecărui po
por, fiecărei națiuni, la progresul ci
vilizației universale, și, totodată, la 
eliminarea suspiciunii și neîncrederii, 
la înseninarea climatului internațio
nal.

In cele patru decenii care au trecut 
de la istoricul act de la 23 August, și 
în special in ultimii 19 ani, de cind în 
fruntea partidului și mai apoi a sta
tului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România a acționat cu 
toată fermitatea pentru intensificarea 
conlucrării, a schimburilor largi pe 
plan cultural și artistic cu toate po
poarele, pornind de la ideea că fieca
re națiune, mare sau mică, are de dat 
si de primit in propriul ei benefi

ciu si al întregii umanități. Promo- 
vind un asemenea curs. România a 
considerat si consideră că nici o cul
tură. indiferent de bogăția ori de 
tradițiile ei, nu se poate dezvolta 
izolat. în afara unui schimb viu de 
idei si valori, fără un contact strîns 
si permanent cu ceea ce a făurit si 
făurește mai bun omenirea în toa
te domeniile creației spirituale. Izo
larea duce la stagnare, regres, ofi
lire — ăsa cum. invers, intensifica
rea colaborării pe plan international 
contribuie la îmbogățirea propriei 
creații, amplifieînd. in același timp, 
vastul tezaur al valorilor tuturor na
țiunilor lumii.

Preconizînd o vastă cooperare ne 
planul culturii, al creației spirituale, 
tara noastră militează pentru o co
laborare bazată oe principiile inde
pendentei si suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului re
ciproc. România socialistă se pro
nunță ferm pentru dezvoltarea largă 
a schimburilor si contactelor cultu
rale internaționale, pornind de la ne
cesitatea îmbogățirii vieții spiritua
le a poporului nostru cu tot ce creea
ză mai valoros celelalte popoare și, 
totodată, a sporirii contribuției noas
tre la patrimoniul cultural mon
dial.

Aplicarea în viată a acestei viziuni 
umaniste. în perfectă concordantă cu 
scopurile nobile, formative ale ar
tei si culturii, cu funcția înalt edu
cativă a produselor geniului uman, 
este menită să ducă la întărirea res
pectului fată de "tradiția si cultura 
specifică a fiecărui popor, a prețui
rii si răspîndirii valorilor autentice, 
înaintate, capabile să mobilizeze o- 
mul. să-i stimuleze încrederea în el 
însuși, în idealurile progresiste ale 
colectivității.

Tocmai asemenea valori care pro
pagă încrederea în demnitatea si mă
reția omului, in înălțarea morală a 
ființei umane, respectul fată de ce
lelalte popoare, sînt cele care con
tribuie la cunoașterea, înțelegerea, a- 
pronierea si prietenia dintre po
poare. Iar între popoare care se cu
nosc bine, care isi apreciază valori
le create, care nutresc sentimente 
reciproce de stimă se creează in mod 
cert teren pentru bună înțelegere, se 
evită apariția fenomenelor de învrăj
bire si tensiune, se consolidează 

pacea, se asigură întărirea climatului 
de colaborare internațională.

Cu fermitate împotriva în
cercărilor de a transforma 
cultura într-un instrument de 
abrutizare spirituală, de 
ațîțare a vrajbei între po
poare Pronunțindu-se pentru o 
asemenea amplă deschidere. Româ
nia se ridică, in același timp, cu 
fermitate contra răspindirii a tot 
ceea ce poluează climatul spiritual, 
a tot ce propagă tendințe si curente 
de idei ostile Păcii si prieteniei in
tre popoare.

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au considerat si consideră 
că sub nici un motiv nu se poate 
face abstracție de faptul că. — mai 
ales în condițiile actualei agravări a 
încordării internaționale, inclusiv ale 
crizei economice, se produce o re
crudescentă a teoriilor si curentelor 
militariste, agresive, a concepțiilor 
fasciste, rasiste, revanșiste, că in
tr-un șir de țări ale lumii rnoua 
dreaptă" se manifestă agresiv, incer- 
cînd să-și extindă pozițiile, să 
facă prozeliți. în cuvintarea sa 
rostită anul trecut la Consfătuirea 
de la Mangalia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat, cu toată limpe
zimea. că nu se poate admite ca. sub 
pretextul „liberei circulații" a idei
lor si valorilor, să fie vehiculate si 
răspindite antiumanismul, ura. rasis
mul. să se lase cale liberă cu
rentelor ce exaltă instinctualitatea, 
promovează cultul forței si al vio
lentei. al agresiunii si al războiu
lui.

In concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sint profund incompatibi
le cu scopul, cu finalitatea umanis
tă a schimbului mondial de valori 
încercările de a transforma arta, cul
tura într-un mijloc de abrutizare 
spirituală a oamenilor, de atîtare a 
urii de rasă, a vrajbei între popoare, 
într-un instrument de dezorientare si 
debusolare a tinerelor generații, de 
abatere a acestora de la idealurile 
nobile, umanitare. Istoria.. ca de a- 
tîtea ori, este si în această privin
ță edificatoare, ea arată că antiuma
nismul in cultură este un corolar al 

antiumanismului politic, că tolera
rea saU încurajarea sa are conse
cințe din cele mai funeste.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că dacă fascismul a- 
nilor 1930—1940 a putut să cucereas
că puterea într-un șir de țări, a- 
ceasta s-a datorat tocmai faptului că 
s-a dat dovadă de îngăduință, cîte- 
odată chiar de nepăsare, fată de a- 
semenea concepții retrograde, reac
ționare. barbare. Iată de ce astăzi, in 
momentul cind cursa nebunească a 
înarmărilor împinge lumea spre o 
catastrofă nucleară, vocea rațiunii 
este mai imperios necesar ca ori- 
cind să răsune cu putere. în nume
le progresului culturii și civilizației, 
in numele dreptului fundamental al 
omului la viată, la pace și secu
ritate.

Cultura umanistă, valorile auten
tice ale artei popoarelor au nobila 
misiune de a face cunoscută voința 
de pace a tuturor oamenilor, do
rința lor de a trăi o viață neame- 
nintată de forța armelor, într-un cli
mat de securitate, colaborare, res
pect reciproc — aspirații cărora 
creatorii autentici ai tuturor națiu
nilor le-au dat expresie nemu
ritoare în marile lor opere uma
niste. progresiste. revoluționare.

Cultura — rodnic instru
ment de comunicare și înțe
legere a poporului român cu 
celelalte popoare. Pr<>movind 
astfel de idealuri cu adevărat uma
niste și revoluționare, țara noastră 
înțelege să asigure o deplină concor
dantă între vorbe și fapte, intre 
principii și realitate. Aceasta își gă
sește materializarea adecvată în co
laborarea cultural-artistică a Româ
niei cu străinătatea, colaborare ce 
constituie o componentă principală 
a politicii externe a partidului și sta
tului nostru, un rodnic instrument 
de comunicare spirituală a poporului 
român cu celelalte popoare ale lumii. 
Mari valori ale artei și culturii ro
mânești străbat meridianele globului 
purtînd cu ele mesajul umanist al 
spiritualității noastre, voința de pace 
și colaborare, de existență pașnică a 
întregii noastre națiuni. La rîndu-ne, 

primim, în numele unei largi deschi
deri spirituale, mesajul artei și cul
turii din toate țările lumii, promo- 
vind acțiuni menite să ducă la o 
mai bună cunoaștere a valorilor re
prezentative ale patrimoniului uni
versal.

Autoare a unui șir de inițiative im
portante în acest sens, țara noastră 
a găzduit, de pildă. Festivalul euro
pean al prieteniei. Festivalul de fol
clor al țărilor balcanice, congrese 
mondiale de estetică și de istorie, 
numeroase alte manifestări teatrale, 
muzicale, coregrafice, mese rotunde, 
simpozioane, colocvii, care au marcat 
tot atitea contribuții pozitive Ia 
cauza cunoașterii, prieteniei si în
țelegerii între popoare.

Voința de a ridica pe o treaptă 
nouă activitatea de colaborare, de 
relații cultural-științifice și artistice 
și-a găsit o elocventă expresie în 
adoptarea de către Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în anul 
1978 a „Hotărîrii cu privire la dez
voltarea legăturilor de prietenie, a 
colaborării și schimburilor in dome
niile culturii, educației, științei și in
formațiilor" — program complex de 
măsuri pentru promovarea schim
burilor culturale multilaterale. In 
acest spirit acționează Centrul na
țional pentru promovarea prieteniei 
și colaborării cu alte, popoare, orga
nism obștesc destinat? să coordoneze 
programele de relații și schimburi 
culturale ale instituțiilor centrale, 
organizațiilor de masă și obștești și 
să se preocupe de îmbunătățirea 
permanentă, pe bază de reciprocita
te, a informării opiniei publice in
ternaționale asupra realităților româ
nești și reflectarea lor corespunză
toare de către mijloacele de infor
mare de peste hotare.

Deschisă larg dialogului cultural- 
artistic cu străinătatea. cu toate 
popoarele lumii, dornică să transmi
tă mesajul umanist al creației po
porului român și să cunoască tot 
ceea ce s-a creat mai bun în lume. 
România se manifestă și din acest 
punct de vedere ca o prezentă dem
nă și apreciată în concertul națiu
nilor, militează activ pe plan euro
pean și mondial pentru înțelegere și 
colaborare, pentru progresul și pacea 
întregii omeniri.

C. STÂNESCU
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