
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In spiritul tradiționalelor relații 

de prietenie româno - polone, 

sub semnul voinței comune de extindere 

a colaborării rodnice, multilaterale,
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT O VIZITĂ 
PRIETENEASCĂ DE LUCRU ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IN CAPITALĂ

Convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski

La Palatul de la Otwock au 
avut loc, joi, 9 iulie, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun

citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

în numele conducerii de partid 
și de stat, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
bun venit și a salutat vizita pe 
care o întreprinde în R. P. Po

lonă, manifestîndu-și convingerea 
că aceasta va da noi impulsuri 
conlucrării multilaterale polono- 
române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru invitația de. a 
vizita Republica Populară Polonă, 
pentru primirea caldă ce, i-a fost 
făcută, care a pus, încă o dată, în

evidență sentimentele de profundă 
stimă și prietenie ce și le nutresc 
reciproc popoarele român și po
lonez.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat satisfacția 
față de această nouă întîlnire,
(Continuare în pag. a III-a)

Dejun oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de tovarășul Wojciech Jaruzelski

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost oferit, joi, un dejun de 
către tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. al P.M.U.P., alți membri 
ai conducerii de partid și de stat a 
R.P. Polone.

Au participat persoanele oficiale 
române care il însoțesc in vizita sa 
pe conducătorul partidului și statu
lui nostru.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au 
rostit toasturi în care au relevat 
caracterul rodnic al convorbirilor 
purtate, exprimindu-și convingerea 
că, pe baza înțelegerilor convenite, 
se va realiza o conlucrare tot mai 
strinsă între cele două partide și

țări, atit pe plan bilateral, cît și pe 
arena mondială, în interesul reciproc, 
al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării în Europa și in întreaga lume.

S-a toastat în sănătatea celor doi 
conducători de partid și de stat, 
pentru prietenia și colaborarea din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, pentru pace și înțelegere 
intre toate națiunile lumii.

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-POLON
ÎN PAGINA A IH-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efec
tuat în cursul zilei de joi, 9 iulie, 
o vizită prietenească de lucru în 
Republica Populară Polonă, la in
vitația tovarășului Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele

Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

în seara aceleiași sile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a revenit în 
Capitală.

La plecare șl la sosire, pe aero
portul Otopeni, îcretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii, a fost salutat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de membri și

membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, precum și de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului da 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, de alte 
persoane oficiale.
(Continuare în pag. a III-a)

MESAJUL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 

adresat celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. VII)

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumnea
voastră, participanților la oea de-a Vll-a Conferință 
a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, un 
cordial mesaj de salut, împreună cu cele mai bune 
urări de succes in desfășurarea lucrărilor acestei im
portante reuniuni internaționale.

România acordă o mare atenție Conferinței 
U.N.C.T.A.D., care este chemată să dezbată probleme 
de oea mai mare importanță ale dezvoltării economice 
și comerțului internațional, să contribuie la elaborarea 
și adoptarea de măsuri concrete, practice, in vederea 
depășirii unor dificultăți din viața economică mon
dială, a stimulării eforturilor de progres ale tuturor 
statelor.

Actuala sesiune a Conferinței U.N.C.T.A.D. are loc 
în condițiile cînd economia mondială este confruntată 
cu probleme grave și complexe, care afectează toate 
statele lumii, și in mod deosebit țările in curs de dez
voltare. Ca urmare a crizei economice mondiale, a re
lațiilor de inegalitate, dominație și asuprire promo
vate de vechea politică Imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă, a sistemului financiar mondial inechi
tabil, în ultimii ani s-a înrăutățit și mai mult situația 
țărilor in curs de dezvoltare, au continuat să crească 
datoriile lor externe, s-au adincit decalajele dintre' 
țările sărace și cele bogate — ceea ce are consecințe 
profund negative asupra tuturor popoarelor, a an
samblului vieții internaționale. In același timp, nego
cierile dintre țările in curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate — așa-zisele negocieri „Nord-Sud“ — au 
continuat să bată pasul pe loc, nu au dus, pină acum, 
ia nici un rezultat concret. Este tot mai evidentă ten
dința unor țări dezvoltate de a-și păstra vechile privi
legii, de a menține, in continuare, vechile raporturi 
economice internaționale, de a evita cadrul O.N.U. 
pentru examinarea și rezolvarea problemelor grave 
din viața economică mondială.

Situația economică mondială este puternic agravată 
de faptul că, în ultimii ani, a continuat să se inten

sifice cursa înarmărilor. în primul rind a înarmărilor 
nucleare, care, pe lingă faptul că sporesc necontenit 
primejdia unui război mondial nimicitor, adincesc și 
amplifică fenomenele de criză și instabilitate econo
mică mondială, pun poveri tot mai grele pe umerii 
popoarelor. Interdependența strinsă care există între 
dezvoltate și dezarmare pune tot mai puternic in 
evidență faptul că o condiție esențială a soluționării 
pozitive a gravelor probleme economice mondiale o 
constituie oprirea hotărită a cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare. Trebuie făcut totul pentru eli
minarea și lichidarea totală a armelor nucleare, a ori
căror arme de distrugere in masă, pentru făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, a unei lumi a păcii 
și colaborării pe planeta noastră.

România consideră că este mai necesară ca oricind 
unirea eforturilor tuturor statelor pentru soluționarea 
pozitivă, in interesul păcii și progresului tuturor po
poarelor, a marilor probleme ce confruntă lumea con
temporană — inclusiv a problemelor economioe inter
naționale. In acest cadru, o deosebită importanță are 
intensificarea eforturilor pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare — în care se află peste două treimi 
din populația planetei — pentru instaurarea noii or
dini economice' mondiale, bazate pe deplina egalitate 
și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și îndeosebi al țărilor în curs de 
dezvoltare, să înlesnească accesul larg al popoarelor 
la cuceririle științei și tehnicii înaintate, ale civiliza
ției moderne, să asigure dezvoltarea armonioasă și 
stabilitatea economiei mondiale.

Lichidarea subdezvoltării presupune, în primul rînd, 
sporirea eforturilor proprii ale țărilor în curs de dez
voltare pentru punerea largă în valoare a resurselor 
de care dispun, pe baza unor programe naționale de
(Continuare în pagina a Vl-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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SECERIȘUL___________________ •_______
— desfășurat exemplar, cu grijă 

maximă pentru recoltă!
relatări de la REPORTERII ȘI CORESPONDENȚII „SCÎNTEir

LIVRAU MINERILOR NUMAI UTILAJE 
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE I

Cum răspund si cum ar trebui să răspundă constructorii 
de mașini acestei mai vechi cerințe (III)

GRÎUL
OLT. După secerișul orzului, în

cheiat intr-un timp record, în jude
țul Olt toate forțele mecanice prevă
zute pentru recoltarea cerealelor 
păioase au fost dirijate spre lanurile 
de griu. Secerișul griului a început 
cu soiurile mai precoce, situate pe 
terenuri ce au grăbit maturizarea 
boabelor. Ploaia căzută în ultimele 
zile a întîrziat puțin recoltarea griu
lui, insă, pe de altă parte, a pre
venit siștăvirea boabelor, oe se anun
ța ca un pericol mare, in urma 
căldurilor excesive din ultima vre
me. Potrivit indicațiilor comanda
mentului județean pentru agricultu
ră. secerișul a început pretutindeni 
acolo unde griul a ajuns la matu
ritate. Miercuri s-a lucrat doar pe 
suprafețe mici, practic pe parcele, 
făcindu-se mal mult încercări. Joi 
insă, s-a recoltat masiv, în adevă
ratul sens al cuvîntului, mai ales in' 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Ianca, Vișina. Rusănești, 
Dobrosloveni, Vlădila, Găneasa, Ra- 
domirești, Stoicănești. Ritmul maxim 
a fost realizat, firește, in sudul ju
dețului.

La C.A.P. Obirșia, din consiliul 
agroindustrial Vișina, tovarășul Ena- 
che Chirilă, președintele unității, ne 
spunea : „Cu o zi în urmă, pe la 
ora prinzului, bobul de griu se lăsa 
pătruns cu unghia, insă de azi. pe 
unele sole s-a putut intra la recol
tat fără probleme, umidometrul ga- 
rantînd aceasta. Am intrat cu toată 
forța si vom recolta cele 830 hectare 
cu griu în 6—8 zile, asa cum ne-a ce
rut secretarul general al partidului 
la recenta vizită de lucru cu care 
ne-a onorat unitatea și comuna 
noastră". Repede și bine se lucrează 
în toate cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Vișina. La 
cooperativa agricolă de producție din 
Brastavățu l-am întilnit pe tovarășul 
Aurel Bondrescu, președintele aces
tui consiliu, care ne-a spus : „Am 
străbătut in aceste zile întreg peri
metrul unde avem cultivat griul, 
urmărind zi de zi, oră de oră mo
dul In care evoluează coacerea lanu

rilor. Recoltarea griului prin tato
nări am inceput-o încă de marți, 
realizind 40 hectare ; miercuri am 
strîns ceva mai mult, iar astăzi cred 
că ne vom apropia de 500 de hec
tare. Așadar, putem spune că am 
început marea bătălie a secerișului 
— strinsul orzului fiind doar un 
prim examen, bine trecut de noi, 
dar cu unele învățăminte. Cu orz 
am avut 1 420 hectare, iar la griu 
urmează să recoltăm 6 000 hectare, și 
aceasta în condițiile in care timpul 
disponibil nu e cu mult mai mare. 
Tn fiecare unitate acționăm cu cile o 
formație complexă, dotată cu com
bine. prese de balotat paie, trac
toare cu remorci. Combinele, in nu
măr de 96, sînt echipate cu dispozi
tive de reooltare a plevei. iar în 
cimp este asigurată asistenta tehni

că astfel dotată incit să se poa
tă efectua operativ, la fata locului, 
repararea combinelor, a tuturor uti
lajelor. Aceasta ne dă garanția că 
vom realiza zilnic cel puțin 5 hectare 
de combină, iar in momentul de virf 
al campaniei chiar să depășim rit
mul stabilit la recoltat, de 500 hec
tare pe zi. In același ritm, recolta 
de griu va fi transportată in baze, 
fără cea mai mică pierdere".

Cu aceeași răspundere pentru re
coltă se acționează in aceste zile in 
toate unitățile agricole din județul 
Olt. Producția de griu este bună si 
oamenii sint hotăriți să o adune cit 
mai repede, spre a preveni orice 
pierdere. (Mihai Grigoroș'cuță).

GALATI. A început recoltarea 
griului și in județul Galați. Miercuri

8 iulie a.c. a fost strînsă recolta de 
pe primele 1217 hectare din cele 
83 769 ha ^cultivate. După cum ne 
spuneau specialiștii direcției agricole 
județene și ai Trustului județean de 
mecanizare a agriculturii, au fost 
create toate condițiile ca această 
campanie să se desfășoare sub cele 
mai bune auspicii, fiind luate din 
vreme măsuri pentru funcționarea 
ireproșabilă a combinelor, preselor, 
a celorlalte mașini care asigură des
fășurarea lucrărilor. Cele dinții coo
perative agricole gălățene care au 
efectuat secerișul griului pe supra
fețe mai importante sint cele din 
Munteni. Gohor, Negrilești, Bucești, 
Grivița. Costache Negri, Barcea, Pe- 
chea. Matca s.a. (Dan Plăeșu).

Acum este vremea secerișului griului

ORZUL

Investigațiile pe tema calității utilajului minier, prezentate în ziarul 
„Scinteia" din 4 și din 8 iulie a.c., au relevat cerința îmbunătățirii cola
borării pe filiera proiectant — constructor de utilaje — beneficiar, prin eli
minarea unor practici birocratice și adoptarea unui stil de muncă pătruns 
de răspundere, in spiritul și litera legii, pentru rezolvarea problemelor 
complexe ale adaptării produselor la condițiile de exploatare din între
prinderile carbonifere. De această dată ne propunem să introducem noi 
parametri în datele analizei, irnplicind și relațiile de cooperare cu alte 
unități de concepție și execuție care concură la realizarea unor mașini 
și utilaje destinate activității in subteran.

in unitățile agricole din stagneze 
consiliul 
Miercurea 
cutăm cu 
activist al 
detean de 
ghe Stoica, primarul 
munei. Aflăm că în 3 din 
cele 4 unităti din consiliu 
se lucrează cu toate for
țele. Aici, ca si în cele
lalte unităti din județ, spe
cialiștii. cadrele de condu
cere din unităti Si cadre
le cu munci de răspunde
re de la județ, repartizate 
în agricultură pe timpul 
campaniei, urmăresc per
manent starea de umidita
te a lanurilor pentru a .nu 
se pierde nici o clipă la 
seceriș.

Sînt si situații .care im-

judetul Sibiu, recoltarea 
orzului se desfășoară cu 
toate forțele. După ploile 
din ultimele zile, apreciate 
pretutindeni pe unde am 
trecut oa deosebit de uti
le si venite la momentul 
oportun, secerișul a în
ceput din prima zi tn 32 
de unităti agricole din cele 
86 din județ. „Sintem ast- 
fel organizați — ne pre
ciza tovarășul Nicolae Fră- 
tilă. secretar al comitetu
lui județean de partid — 
încît. mobilizînd toate for
țele mecanice de care dis
punem. să recoltăm întrea
ga suprafață cultivată cu 
orz în numai 3 zile, iar 
aceea cu griu în 8. cel mult 
10 zile bune de lucru". Do
vadă a bunei organizări a 
muncii, a folosirii din plin 
a mijloacelor mecanice pe 
parcursul întregii zile-lu- 
mină sint ritmurile înalte 
înregistrate la seceris in 
majoritatea unităților agri
cole. De altfel, rezultatele 
bune obținute de unități
le agricole de stat si coo
peratiste din consiliile a- 
«troindustriale Dumbrăveni. 
Axente Sever. Bazna, 
Loamnes. Nocrich si Ro
șia dau garanția că inli
ne secerișul orzului de oon- 
sum se va incheia Pe an
samblul județului, ceea ce 
înseamnă încadrarea în 
termenul stabilit de comi
tetul județean de partid.

Pe un traseu prin mal 
multe unităti agricole din 
județ ne-am convins de 
modul responsabil în oare 
se acționează acum, la se
cerișul orzului, acesta con- 
stituindu-se intr-o repeti
ție generală utilă înaintea 
începerii adevăratei bătălii 
care este recoltarea griu
lui. Specific condițiilor din 
aoest an din județul Sibiu
— amplasarea orzului atit 
în zone de luncă, cit si de 
deal, dar si a ploilor că
zute care au diferit can
titativ de la o zonă la alta
— este o mare neunifor- 
mitate în coacerea lanuri
lor. In acest context sint 
de notat măsurile între
prinse in fiecare unitate, 
astfel incit secerișul să nu

trial' o clipă. In mițetuliM județean de 
partid, care răspunde de 
consiliul 
Loamnes, 
ceptie să 
de orz 
umiditate 
lege. Adică maximum 
la sută, si să se otgani- 
zeze în baze solarizarea și 
lopătarea orzului cu umi
ditate mai ridicată, lntru- 
cit aici sint condiții mult 
mai bune pentru executa
rea acestor operații. 
„Este un punct de vedere 
corect, sublinia și loan 
Rociu. directorul I.A.S. 
Slimnic, intrucît forțele de 
care dispunem — 11 com
bine ale noastre, plus 9 
venite în sprijin de la 
Ocna Sibiului — trebuie

agroindustrial 
Sibiului. dis- 
Ion Munteanu, 
comitetului ju- 
partid. și Gheor- 

co-

agroindustrial 
ca baza de re- 
preia producția 

la indicii de 
prevăzuti de 
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sibiu: Muncă bună 
de un an, pentru 

o campanie de 3 zile

pun măsuri deosebite. Ast
fel. pe unele parcele mai 
imburuienate. umiditatea 
boabelor recoltate cu com
bina nu era înregistra
tă de aparate. Deci foarte 
mare.
mai 
de orz, s-a 
ceasta este 
sută. Deci 
de recoltat, 
evita pierderile 
coltă. in unele unităti. ca 
acelea din consiliul Miercu
rea Sibiului si altele care 
au lanuri in această situa
ție. s-a hotărit ca parce
lele respective să fie sece
rate de îndată, urmînd ca 
producția să fie solarizată 
în unităti si apoi preda
tă la bazele de recepție. 
In această privință, ca o 
cerință pentru grăbirea se
cerișului. am retinut soli
citarea tovarășei Maria 
Rădulescu. activist al co

Verificîndu-se nu- 
umiditatea boabelor 

văzut că a- 
sub 21 la 
tocmai bun 
Pentru a se 

de re

să le folosim intens încă 
din prima zi de seceriș, 
cind, evident, umiditatea 
este mai ridicată, dar op
timă pentru recoltare". 
Ținind seama de acest as
pect, dar și de faptul că 
și la secerișul griului vor 
apărea la început astfel de 
situații, secretarul cu a- 
gricultura al comitetului 
județean de partid, care 
ne-a însoțit în acest raid, 
a stabilit. împreună cu ca
drele de conducere de la 
baza de recepție, ca aici, 
ca și la celelalte baze din 
județ, , producția să 
preluată la limita de 
ditate prevăzută de : 
astfel incit secerișul i 
poată desfășura cu 
forțele. Am insistat 
pra acestui aspect intrucît 
el dovedește mobilitate și 
rapiditate in luarea deci
ziilor, lucru esențial pen
tru evitarea

fie 
umi- 
lege ; 
să se 
toate 
asu-

„țimpilor

morți" în campania de se
ceriș.

In finalul documentării ’ 
noastre, l-am intrebat pe 
tovarășul Ilie Cătoiu. di
rectorul Trustului jude
țean al S.M.A.. care sint 
învățămintele desprinse 
după primele două zile de 
la începerea secerișului. 
„Sint semne că utilajele — 
combinele și presele de 
balotat — ne-a precizat 
interlocutorul — se com
portă foarte bine. Asta ne 
bucură, că numai așa pu
tem realiza vitezele prevă
zute și să ne incadrăm in 
termenele stabilite. Reți
neți, acesta este efectul 
măsurilor luate pentru a 
întări răspunderea la e- 
fectuarea reparațiilor și la 
recepționarea utilajelor 
pentru campanie. Bună
oară, nici o combină nu 
are dreptul să fie folosită 
la seceriș decit dacă are 
lipit pe parbriz un ecuson 
pe care scrie cu roșu : 
..Recepționat pentru recol
ta 1987“. Cei care semnea
ză poartă toată răspunde
rea pentru buna funcțio
nare a combinei pe tot 
parcursul campaniei. Aș 
mai adăuga că pretutin
deni s-a pus mare accent pe 
organizarea insămînțării 
cit mai rapide a culturi
lor duble, fapt care, în 
condițiile acestui an. pre
zintă o deosebită impor
tantă pentru reușita celei 
de a doua culturi".

In încheierea relatării 
noastre, directorul Trustu
lui S.M.A. ne-a rugat să 
consemnăm în contul me
canizatorilor din Sibiu cî- 
teva vești bune de la... se
cerișul griului, dar nu de 
pe meleagurile sibiene, 
unde această lucrare va 
începe mai tirziu. ci din 
județele Călărași. Constan
ța și Dîmbovița. Curii așa 7 
Aflăm că in județele res
pective au fost trimiși în 
sprijin, pentru 20 de zile, 
80 de combineri. Veștile 
primite dovedesc că aceș
tia sînt printre fruntași. Ca 
si colegii lor de acasă. 
(Aurel Papadiuc. Ion Onuc 
Nemeș).

face ca recolta de orz să poată fi 
strînsă repede și fără pierderi. Ast
fel, dacă in prima zi secerișul a 
fost declanșat doar în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Bahnea, Band, Iernut, Luduș, Riciu, 
Sărmașu și Singeorgiu de Pădure, in 
prezent aria de lucru s-a extins in 
majoritatea unităților agricole, cele 
mai mari forțe fiind concentrate in 
unitățile cultivatoare din Cîmpia 
Transilvaniei și de pe Tîrnave. .

Imagini edificatoare asupra modu
lui responsabil în care se acționează 
în aceste zile la secerișul orzului ni 
s-au oferit în numeroase unități 
agricole. „La noi, în zona centrală 
a județului, unde orzul ocupă o su
prafață de 840 hectare — ne spune 
Ștefan Laszlo, președintele consiliu
lui agroindustrial Iernut — în cursul 
unei singure zile, mecanizatorii de 
pe cele 75 combine, la care se adaugă 
10 combine venite in sprijin din 
C.U.A.S.C. Dumbrăvioara. au recoltat 
orzul de pe aproape 300 hectare, 
ceea ce reprezintă o adevărată zi- 

’ record, dacă avem în vedere că o 
bună parte din terenuri sint situate 
în pantă. Aceasta ne oferă garanția 
că, în cel mult două zile lucrătoare, 
secerișul orzului se va încheia.

Sînt multe alte exemple bune care 
trebuie urmate de toate unitățile 
agricole cultivatoare de orz, cu atit 
mai mult cu cit, pe ansamblul ju
dețului, suprafața recoltată nu depă
șea. în seara zilei de 8 iulie. 1080 
hectare. (Gheorghe Giurgiu).

„LANȚUL SLĂBICIUNILOR" TN 
COOPERAREA INTERUZINALA. 
Discutăm cu ing. Traian Popa, di
rectorul întreprinderii miniere Mo- 
tru. despre eforturile care se fac aici 
pentru sporirea producției de cărbu
ne, cind de la dispecerat ni se anun
ță că la unul din abataje. despre 
care notasem că lucrează din plin, 
activitatea s-a oprit din cauza rupe
rii unei zale de lanț la transportorul 
cu raclete. Mîhnirea care apare pe 
fața interlocutorului ne face să-l în
trebăm : „Este o defecțiune mare 7 
Cu ce operativitate se poate înlătu
ra 7“ „Știți ce se întîmplă acum in 
abataj 7 — ne răspunde printr-o în
trebare interlocutorul. Combina care 
taie cărbunele a trebuit să fie opri
tă, iar toți cei de acolo, indiferent 
de atribuțiile lor obișnuite, au pus 
mina pe lopeți și, în condițiile unui 
spațiu extrem de limitat, dau jos to
nele de cărbune de pe transportor. 
Intre timp, echipa de intervenție a 
și pornit spre locul cu pricina cu un 
nou lanț, pentru a-1 înlocui pe cel 
rupt. Oricum, tot trec ore bune pînă 
transportorul este reparat. După 
care, din nou intră în acțiune lope- 
țile, tonele de cărbune sint reîn- 
cărcate pe transportor și abia atunci 
fluxul tehnologic poate fi reluat. 
Dar să știți, nu defecțiunea în sine 
ne deranjează, în minerit trebuie să 
fim in stare să facem față oricăror 
situații, ci frecvența destul de mare 
a unor neajunsuri de acest fel".

Cine fabrică transportorul res
pectiv ? întreprinderea de utilaj mi
nier Satu Mare. Aici îl avem ca in
terlocutor pe ing. Dionisie Struța. 
directorul fabricii de utilaj minier și 
tehnologic Negrești-Oaș, din compo
nența unității sătmărene, căruia ii 
aducem la cunoștință cazul de mai 
sus și ii precizăm că asemenea ne
mulțumiri există și în mine din ba
zinele Rovinari, Horezu, Husnicioa- 
ra. Ploiești, Oradea și Valea Jiului.

— Cu cîtva timp în urmă ne con
fruntam cu două mari probleme: una 
legată de calitatea necorespunzătoare 
a ocheților pe care-i fabricăm noi și 
pe care acum o considerăm pe deplin 
rezolvată, o dată cu adoptarea unei 
noi soluții tehnice de realizare a re
perului respectiv; cealaltă se referea 
la rezistența redusă a lanțului fabri
cat de întreprinderea „Ciocanul" din 
Nădrag. Considerăm că și această 
problemă am soluționat-o. Cum a- 
nurne 7 Am întărit exigența lă' re
cepția lanțului'. Dispunem de labo
ratoare și aparatură de abăliză și' 
toate lanțurile necorespilnzătdare ca-' 
litativ le înapoiem furnizorului.

— Și atunci cum explicați episo
dul de la Motru, pe care vi l-am 
relatat 7

— Simplu : fie că transportorul 
era din loturile mai vechi de fabri
cație, fie că era echipat cu un alt 
lanț cumpărat direct de la produ
cător. Noi oferim garanție pentru 
transportoarele pe care le fabricăm.

Evident, oricît de bună ar fi con
strucția inițială, pînă la urmă lanțul 
ca element cinematic, deci aflat in 
continuă mișcare și supus unor so
licitări importante, se uzează si în 
cele din urmă trebuie înlocuit. De 
unde își procură întreprinderea mi
nieră Motru un lanț nou 7 De la cel 
care a produs transportorul 7 Nici
decum, ci de la unitatea care fabri
că lanțuri, respectiv întreprinderea 
„Ciocanul" din Nădrag. Cit se poate 
de firesc, s-ar putea spune. Numai 
că mina nu dispune si nici n-ar pu
tea să-și permită să cumpere apa
ratura sofisticată cu care unitatea 
de profil din Satu Mare controlea
ză exigent fiecare lanț în parte și 
nici să încadreze un specialist cu 
atribuții în acest sens. Și atunci ră- 
mîne, cum se spune, „la mina fur
nizorului".

DE CE DIFERENTE INTRE PIE
SELE DIN COMPONENTA UTILA

JELOR NOI ȘI PIESELE DE 
SCHIMB 7 Cert este că unitățile mi
niere nu au nici o posibilitate prac
tică de a face recepția severă a unei 
piese de schimb. Și dacă ar fi numai 
cazul lanțului pentru transportorul 
cu raclete 1 Dar problema se pune 
în exact aceiași termeni în legătură 
cu, practic, toate piesele și suban- 
samblele din componenta utilajelor 
miniere care sint fabricate, prin coo
perare, de alte unități decit produ
cătorul final.

De ce oare e atit de exigent pro
ducătorul de transportoare, probind 
cu atenție și severitate nu numai 
lanțul, ci și reductoarele, stațiile 
compacte, motoarele electrice și alte 
subansamble pe care le primește de 
la alte unități 7 Simplu : pentru că, 
potrivit legii, producătorul final 
răspunde de calitatea întregului pro
dus, inclusiv deci de cea a compo
nentelor primite prin cooperare. 
Răspundere care insă nu se mai pre
lungește și asupra componentelor li
vrate ca piese de schimb.

Ce are de făcut beneficiarul în 
aoeastă situație 7 Dacă nu dispune 
de fonduri pentru a se dota cu a- 
ceeași aparatură de recuperare ca și 
o mare uzină constructoare de ma
șini. si. de regulă, nu dispune, nu are 
decit să se încreadă in corectitudi
nea ștampilei C.T.C. a unității fur
nizoare. Și dacă totuși pieșele de 
schimb nu au fiabilitate și se defec
tează înainte de vreme 7 Atunci se 
cumpără alte piese, de la același fur
nizor. Dacă, bineînțeles, acesta are 
capacitatea de producție disponibilă 
și acceptă să facă noi livrări. Nu
mai că de oele mai multe ori furni
zorul respectiv, care are și el indi
catori de plan de realizat, nu accep
tă să livreze piese care se defectea
ză mai des și care costă citiva lei. ci 
numai subansamble complete in 
valoare de mii de lei.

Toate acestea le-am aflat in dia
logurile cu factorii de răspundere 
din mai multe unități miniere, cum 
ar fi Motru și Dragotești din Gorj, 
Paroșeni și Lupeni din Valea Jiului. 
De exemplu, la mina Motru s-au 
format „munți" de aparatură electri
că din care s-a defectat, în timp, cite 
o componentă : „Pentru o diodă sau 
o rezistență defectă trebuie să cum
părăm cofretul întreg, ne spune ing. 
Emil Moravcsik, șeful serviciului 
mecanoenergetlc de la întreprinderea 
minieră Motru. Am adunat grămezi 
de carcase pentru aparatura electrică 
pe jcprh, le-am oferit producătorului : 
„Electrocontact" Botoșani, care ar 
faoe mari economii dacă le-ar repa
ra și reintroduce în circuitul econo
mic. dar. inexplicabil, cei de acolo se 
arată indiferenți la propunerea noas
tră. Dacă insistăm, ne răspund că 
au si ei un plan la producția-mar- 
fă de realizat...."

De asemenea, la mina Motru s-au 
format stive care cuprind peste 1 990 
de stilpi și împingători hidraulici la 
dare s-au defectat garniturile din 
cauciuc. Un stîlp costă mii de lei, 
iar un set de garnituri — 100 de lei.

Ce părere au de această situație 
factorii de răspundere de la unul din 
producătorii de stîlpi hidraulici : 
întreprinderea de utilaj minier Pe
troșani 7 „Noi fabricăm stilpi. nu 
garnituri de cauciuc, care se aduc 
din import — ne spune ing. Nicușor 
Vulpe, director tehnic. Primim ati- 
tea seturi de garnituri cîți stîlpi hi
draulici fabricăm. De altfel, nu este 
bine ca fiecare mină să schimbe 
garniturile, pentru că operația este 
delicată, trebuie făcută cu ajutorul 
unui dispozitiv special pentru a nu 
deteriora metalul".

Discutăm acest punct de vedere cu 
specialiștii mineri. „Foarte bine 1 
Putem organiza repararea zonală, in 
ateliere bine dotate, a stîlpilor hi
draulici. Dar de unde luăm garni-

turi de cauciuc 7“ — ni s-a replicat. 
Si nu numai garnituri pentru stilpi, 
ci și semeringuri antiulei pentru re- 
ductoare. furtunuri pentru instalații 
hidraulice și alte și alte piese, din 
cauciuc. Pentru că, așa cum ni s-a 
relatat, industria cauciucului a ră
mas datoare industriei miniere cu 
asimilarea și fabricarea in condiții 
calitative corespunzătoare a unui 
mare număr de piese din profilul 
său de fabricație. Iată citeva decla
rații in aoest sens :

• „în lipsa unor garnituri de cau
ciuc corespunzătoare, «ne cirpim» 
cum putem, ne spune ing. Emil Mo
ravcsik, de la întreprinderea minie-' 
ră Motru. Am făcut apel la o coope
rativă care realizează tot felul de 
produse din cauciuc pentru a ne 
fabrica garnituri. Au avut toată 
bunăvoința, dar garniturile respec
tive n-au rezistat nici două ore".
• „Producătorii de cauciuc au a- 

vut sarcina să asimileze toate pie
sele din cauciuc din componența u- 
tilajelor miniere, dar nu și-au în
deplinit-o — apreciază ing. Radu 
Bungescu, director tehnic al Cen
tralei industriale de utilaj minier și 
mașini de ridicat din Timișoara. 
Nu-i interesează nici măcar să-și 
onoreze livrările din producția cu
rentă".

Așadar, tn problema pieselor de 
cauciuc se pare că s-a intrat intr-un 
punct mort. Care însă va trebui să 
fie depășit, si pentru aceasta este 
necesar ca producătorii de piese din 
cauciuc să înțeleagă cerința majoră, 
prioritară a fabricării unor utilaje 
miniere de calitate corespunzătoare 
și a asigurării condițiilor pentru ca 
acestea să funcționeze ireproșabil in 
subteran. In fond, și producătorii de 
piese din cauciuc sint beneficiari ai 
muncii minerilor. își pot desfășura 
activitatea normal în măsura în care 
dispun de resursele energetice fur
nizate de mineri.

O „INDUSTRIE" PARALELA. NE
EFICIENTA, DAR NECESARA ? Ce 
soluții au adoptat unitățile miniere, 
confruntate cu asemenea probleme 7 
Și-au dezvoltat propriile ateliere in 
care confecționează, mai bine sau 
mai rău, piesele care le sint necesa
re. Rezistă aceste piese realizate 
artizanal la fel de bine la condițiile 
de exploatare din unitățile minie
re 7 „Nu. dar n-avem înootro, ne 
descurcăm cum putem !“ (E. Mo
ravcsik. de la I. M. Motru). „Da, 
am făcut chiar piese mai bune 
decit cele care vin in com
ponența utilajelor I Din păcate, nu 
avem dialog decit cu producătorul 
final. Dacă acesta este mai mult 
sau mai puțin reoeptiv la propune
rile noastre, aceasta este o altă pro
blemă. Dar de la unitățile care coo
perează la realizarea produsului nu 
prea yin specialiști să se intereseze 
de fiabilitatea pieselor și subansam- 
blelor pe care le produc și cu atit 
mai puțin de posibilitățile de îmbu
nătățire a acestora". (Ștefan Toma, 
inginer-șef electromecanic la între
prinderea minieră Paroșeni).

Așadar, practic, in unitățile mi
niere s-a constituit și dezvoltat o 
adevărată „industrie constructoare 
de mașini", care lucrează în paralel 
cu cea republicană nu numai pentru 
lucrări curente de întreținere și re
parații, ci și cu scopul de a produce 
o serie de piese de schimb. Este o 
activitate care, așa cum ni s-a pre
cizat, se desfășoară nu de voie, ci 
de nevoie, în condiții mult mai gre
le, cu costuri mari și eficientă mică, 
dar fără de care minele n-ar putea 
să funcționeze. O activitate care 
s-ar reduce și chiar ar dispărea de 
la sine, fără măsuri organizatorioe, 
dacă adevărata industrie construc
toare de mașini ar livra la timp toâ- 
te piesele de schimb necesare și mai 
ales dacă le-ar face, pe toate, de 
bună calitate.

Ce soluții există pentru a spori 
răspunderea tuturor participanților 
la producția de utilaj minier fată de 
calitatea și fiabilitatea produselor pe 
care le realizează 7 La aoeastă iritre- 
bare vom căuta răspuns intr-un 
articol viitor.

Corneliu CÂRLAN 
Eugen RADULESCU

BRAȘOV. începînd din aceas
tă săptămină. campania de recoltare 
a păioaeelor a fost declanșată și in 
județul Brașov, unde griul și orzul 
ocupă o suprafață de peste 31000 
hectare. Bineînțeles. în actualitate 
este acum secerișul orzului. Așa cum 
aveam să ne convingem, recoltarea 
acestei culturi se face cu mare aten
ție. diferențiat chiar în cadrul a- 
celuiași lan. in raport cu stadiul 
de coacere al spicelor, printr-un 
control permanent al stării lanu
rilor. Buna organizare a recol
tării. și ne referim in special la 
folosirea mijloacelor mecanice, a 
făcut ca, incă de la inceput. in 
nmlte unităti. cum sînt cele care a- 
partin consiliilor unice agroindustria-. 
le Recea sau Beclean. să se realizeze 
vitezele stabilite. Esența acestei or
ganizări o constituie conoentrarea 
formațiilor de lucru complexe in 
lanurile și unitățile unde orzul a 
ajuns apt pentru recoltare. Prin a- 
semenea acțiuni de întrajutorare, la 
C.A.P. Voila și C.A.P. Tărlurrgeni, 
unde au fost concentrate și forma
țiile de lucru de la secțiile S.M.A. 
Voivodeni. Drăguș. Viștea de Sus, 
Prejmer și Hărman, orzul a fost 
strips in mai puțin de 2 zile, exe-

cutindu-se concomitent și restul lu
crărilor.

Ritmul susținut de recoltare im
pune în mod obligatoriu un ritm la 
fel de intens și la transportul re
coltei. Din păcate, aici lucrurile nu 
stau prea bine, situație care poate 
să se agraveze în zilele ce urmează, 
cind se va generaliza recoltarea. 
Deși unitățile agricole ar putea con
tribui într-o mai mare măsură la a- 
sigurarea transportului cu mijloacele 
proprii, nu sînt in măsură să facă 
aoest lucru deoareoe nu li s-au asi
gurat carburanții necesari la nivelul 
cerințelor. Un singur exemplu : pen
tru cele 5 autocamioane din dotarea 
proprie, cooperativei agricole din 
Ghimbav i s-au repartizat acum, la 
început de campanie, doar 200 litri 
benzină în total. Aceasta în con
dițiile în care unitatea mai trebuie 
să transporte cantități importante de 
fin. care, lăsat pe cimp. riscă să se 
deprecieze. „Practic — ne spunea 
președintele cooperativei agricole — 
n-avem cu ce începe campania. Fără 
să folosim mijloacele noastre de 
transport, nu văd cum ne vom 
descurca". Pe de altă parte, este im
perios neoesar ca și autovehiculelor 
aparținind I.T.A. să le fie asigura
te cantitățile de carburanți cores

punzătoare și să fie incluse, totodată.
în formațiile de
Mocanu).

MUREȘ. I"

lucru. (Nicolae
condițiile acestui

an, cind starea de coacere a lanuri
lor este neuniformă, in județul Mu
reș secerișul orzului pe cele 20 193 
hectare cultivate a demarat astfel
incit, prin organizarea ireproșabilă a 
muncii și parcelarea zilnică a lanuri
lor cu coacere și umiditate optimă, 
strinsul recoltei să se încheie in fie
care unitate agricolă in cel mult trei 
zile lucrătoare. „în acest scop, — 
ne spune inginerul Ștefan Tolcer, 
directorul Trustului S.M.A. Mureș — 
veghem cu cea mai mare strictețe 
ca cele 1 142 combine.de care dispu
nem să fie astfel redistribuite între 
C.U.A.S.C.-uri. si apoi în cadrul lor 
între unități, incit să nu pierdem 
nici o oră bună de lucru". La această 
subliniere, să reținem și un alt 
amănunt. Intrucît. la recoltare, starea 
de umiditate a lanurilor este. diferi
tă, orzul se solarizează atit pe plat
formele din bazele de recepție, cit 
și pe cele betonate din bazele de 
preluare a sfeclei de zahăr și F.N.C.- 
uri, întreaga cantitate de orz fiind 
in gestiunea bazelor de recepție.

Un asemenea mod de organizare

întreprinderea de materiale pen
tru construcții Doaga, județul Vran- 
cea, a fost solicitată de curînd să 
livreze suplimentar șantierelor de 
locuințe însemnate cantități de pa
nouri prefabricate. In secția de profil 
a unității, cum era și firesc, s-a 
trecut la o reevaluare a resurselor 
materiale și tehnice disponibile pen
tru ca angajamentul asumat să fie 
îndeplinit la termenele prevăzute. 
Un exemplu care se constituie in
tr-un argument al modului respon
sabil cu care colectivul întreprinderii 
privește solicitările beneficiarilor și 
respectarea contractelor încheiate. 
De altfel, în perioada care a trecut 
din aoest an, planul la producția 
fizică a fost realizat integral la toate 
sortimentele și chiar cu unele de
pășiri acolo unde cerințele au fost 
mai mari : panouri pentru locuințe, 
tuburi precomprimate, diverse pre
fabricate, produse din beton celular 
autoclavizat și altele. Cum s-a ac
ționat pentru obținerea acestor re
zultate 7

UN PROGRAM EFICIENT DE 
MODERNIZARE A TEHNOLOGI
ILOR ȘI PRODUSELOR. „Practic, 
toate sectoarele de activitate, fie
care loc de muncă au fost incluse 
în preocupările noastre de moderni
zare a producției, de creștere a efi
cienței și calității produselor — ne 
spune ing. Constantin Cimpanu. di
rectorul intreprinderii. Pentru fina
lizarea măsurilor stabilite în acest 
sens, a fost mobilizat întregul ■ colec
tiv de muncă. Așa se și explică 
faptul că trecerea la aplicarea în 
producție a obiectivelor stabilite s-a 
realizat intr-un termen scurt și cu 
randamentul scontat".

Cu forțe proprii s-a modernizat, 
de exemplu, alimentarea cu beton a 
punctelor de lucru din cadrul sec
ției de panouri pentru locuințe și 
s-au mecanizat operațiile de manipu
lare a tuburilor precomprimate. In 
activitatea secției de fabricare a be
tonului celular autoclavizat a fost 
inițiată, de asemenea, recuperarea 
totală a resturilor tehnologice, care 
sînt concasate și reintroduse in cir
cuitul productiv. Numai pe această 
cale se economisesc 5 kg de ciment 
la fiecare metru cub de beton celu
lar autoclavizat. Tot in acest sector,

prin folosirea zgurei de furnal s-a 
redus cu 10 la sută consumul de 
ciment la metrul cub de produse din 
beton celular autoclavizat, iar ciclul 
de încălzire a fost micșorat cu o oră.

Alte măsuri sint acum in curs de 
finalizare. Este vorba de mecaniza
rea transportului de agregate la sec
ția de beton celular autoclavizat și 
modernizarea fabricării panourilor 
pentru locuințe, unde se urmărește 
în mod deosebit creșterea gradului 
de finisare, deci îmbunătățirea cali
tății produselor. Se lucrează în 
prezent la mecanizarea operațiilor de 
finisare a panourilor mari, la con- 
teinerizarea materialelor pentru fi
nisajul acestora și la transportul lor

Nu de mult. In cadrul întreprin
derii a fost finalizat un studiu pri
vind elaborarea unei noi soluții de 
decofrare a tuburilor de presiune. 
Soluția era menită să înlocuiască 
produsul utilizat la operația de 
decofrare, produs realizat cu mate
rii prime din import. In cadrul în
treprinderii s-a construit din re
surse proprii și o capacitate de pro
ducție destinată acestui scop. De re
marcat este și faptul că rețeta de 
fabricare a noului produs prevede 
utilizarea unor reziduuri de la în
treprinderea chimică Mărășești și a 
altor substanțe ușor de procurat. 
Experimentarea și utilizarea efec
tivă a noului decofrant au dat rezul-

Problemele planului, probleme ale răspunderii muncitorești

Organizarea temeinică- 
principala pîrghie de acțiune

mecanizat la punctele de lucru. Am 
enumerat, desigur, numai o parte 
din măsurile care vor contribui Ia 
sporirea producției fizice, la crește
rea in continuare a calității produ
selor.

EFORTUL PROPRIU NU ABSOL
VĂ DE RĂSPUNDERE FORURILE 
DE RESORT. Acțiunea de moderni
zare nu poate fi disociată însă de 
sprijinul activ pe care trebuie să-1 
acorde forurile de resort. Or, iată că 
tocmai Centrala materialelor de con
strucții nu se implică în mod efi
cient în finalizarea unor acțiuni 
începute și care și-au dovedit efi
ciența. Despre ce este vorba 7

tate dintre cele mai bune. Iar pen
tru testări a fost trimis și la alte 
întreprinderi din ramura materia
lelor de construcții, cum sînt cele 
din Buzău, Bicaz, Călărași, Tg. Jiu, 
Craiova, Suceava, Roman, Turda și 
Bistrița. Calitățile noului decofrant 
au fost și de această dată confir
mate. Mai greu este de convins 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru materiale de construcții — 
subordonat Centralei materialelor de 
construcții — care tergiversează o- 
mologarea noului produs, superior 
calitativ, așa după cum au apreciat 
toți specialiștii din unitățile unde a 
fost experimentat, celui fabricat a- 
cum in țară prin utilizarea unor 
produse petroliere.

CE S-A ADUNAT CU O MINA 
SE RISIPEȘTE CU CEALALTĂ. O 
intervenție mai fermă din partea 
centralei de resort se impune și in 
ce privește asigurarea bazei mate
riale absolut necesare pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Subliniem 
acest lucru deoarece în semestrul 
recent încheiat întreprinderea a 
avut asigurate repartiții și contracte 
la oțel-beton numai pentru circa ju
mătate din necesarul producției. In 
această situație, conducerea unității 
a fost nevoită să aprobe folosirea 
unui oțel-beton de diametre mai 
mari, ceea ce a atras după sine 
cheltuieli de producție suplimen
tare și, evident, o risipă de mate
riale. Totodată, nici vata minerală 
și polistirenul expandat — produse 
realizate de unități subordonate 
Centralei materialelor de construcții 
— nu sint livrate in mod ritmic, con
form contractelor încheiate. Mai 
mult chiar, întreprinderea de mate
riale izolatoare Vaslui livrează vată 
minerală cu greutatea specifică mai 
mare decit normele stabilite, fapt 
ce sporește artificial necesitățile, și, 
bineînțeles, consumul la acest pro
dus in secțiile de producție ale be
neficiarului din Vrancea. Deci, prac
tic, ceea ce s-a ciștigat prin moder
nizarea producției s-a pierdut din 
cauza deficiențelor manifestate in 
aprovizionarea tehnico-materială.

Multe din aceste probleme nu sînt 
soluționate nici acum, la începutul 
semestrului al doilea al anului. La 
data documentării noastre, Centrala 
materialelor de construcții nu re
zolvase încă problema asigurării 
desfacerii unor însemnate cantități 
de beton celular autoclavizat și di
verse prefabricate. Și tot nerezol
vată este corelarea între planul 
producției fizice și valoarea pro- 
ducției-marfă. Deci, pentru îndepli
nirea în continuare în cit mai bune 
condiții a sarcinilor de plan, este 
absolut necesar ca efortul propria 
al întreprinderii — în activitatea că
reia este desigur loc de mai bine — 
să fie susținut și de forurile de re
sort, care răspund în mod unitar de 
realizarea producției prevăzute.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

«
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A EFECTUAT O VIZITĂ 
PRIETENEASCĂ DE LUCRU ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-POLON
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat în 
ziua de 9 iulie 1987 o vizită priete
nească de lucru în Polonia, la invi
tația tovarășului Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Polone.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă^ de 
prietenie tradițională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Woj- 
ciețfh Jaruzelski s-au informat re
ciproc despre principalele sarcini ale 
edificării socialismului în cele două' 
state, în lumina înfăptuirii hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
și Congresului al X-lea al P.M.U.P., 
au analizat stadiul și perspectivele 
dezvoltării multilaterale și întăririi 
colaborării româno-polone. în cadrul 
schimbului de păreri au fost aborda
te și probleme ale dezvoltării și per
fecționării colaborării multilaterale 
dintre statele socialiste. Au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
majore ale situației internaționale, 
precum și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu _ a 
prezentat profundele transformări 
revoluționare petrecute In societatea 
românească în anii construcției so
cialiste, pe baza aplicării creatoare, 
la condițiile concrete ale României, 
a adevărurilor și legilor generale ale 
socialismului științific, relevînd ac
țiunile întreprinse pentru înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, precum și a hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, care a stabilit obiectivele 
trecerii României la un nou stadiu 
de dezvoltare — de țară socialistă 
mediu dezvoltată, ale realizării unei 
noi calități a muncii și vieții între
gului popor. Au fost subliniate preo
cupările Partidului Comunist Român 
și măsurile adoptate pentru dezvol
tarea intensivă și modernizarea in
dustriei, pentru creșterea producției 
agricole, introducerea progresului 
tehnico-științific, aplicarea fermă a 
noului mecanism economic, a auto- 
conducerii și autogestiunii economi- 
co-financiare, continua perfecționare 
a activității organismelor democra
tice de conducere, a întregului sis
tem al democrației muncitorești re
voluționare, în scopul construirii so
cialismului cu poporul și pentru 
popor. Au fost prezentate, de ase
menea, măsurile politice și organi
zatorice întreprinse pentru întărirea 
șl creșterea in continuare a rolului 
partidului în organizarea si condu
cerea întregii opere de edificare a 
noii orînduiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că viața a demonstrat că 
socialismul se construiește în forme 
diverse, diferite de la o țară la alta, 
că. prin realizările si activitatea sa. 
flecare partid comunist și fiecare 
țară socialistă își aduce o contribu
ție importantă Ia dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare și a con
strucției Socialiste. a principiilor 
socialismului științific.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski, in- 
formînd despre problemele construc
ției socialiste în Polonia, a prezentat 
acțiunile în vederea îndeplinirii cu 
consecvență a sarcinilor care rezultă 
din Programul și hotăririle celui 
de-al X-lea Congres al P.M.U.P., 
pentru consolidarea permanentă a 
rolului partidului de călăuzitor, con
ducător și de slujire a intereselor 
poporului, in vederea întăririi liniei 
de înnoire socialistă. A subliniat im
portanța deosebită a întăririi în con
tinuare a partidului și a verigilor 
sale — organizațiile de bază, conform 
hotărîrilor celei de-a IV-a Plenare 
a C.C. A informat că elementul 
fundamental al acțiunilor inițiate in 
partid și în stat il constituie adîn- 
cirea permanentă, multilaterală și 
extinderea democrației socialiste, 
precum și crearea unor forme noi 
de funcționare a acesteia. Expresie 
a acestor preocupări sînt. între alte
le, constituirea Comitetului Consulta
tiv de pe lingă președintele Consi
liului de Stat, dezvoltarea unor for
me diverse de exercitare a puterii 
de către popor prin conferirea unor 
noi și largi împuterniciri consiliilor 
populare de toate nivelurile, intro
ducerea sistemului de consultări cu 
societatea. întărirea organizatiilor_ de 
masă, a rolului și locului Mișcării 
Patriotice de Renaștere Națională. A 
prezentat, de asemenea, măsurile 
luate in vederea accelerării unor 
transformări radicale pentru crește
rea eficientei economiei naționale și 
a structurilor de conducere ale sta
tului în cadrul traducerii în viață a 
celei de-a doua etape a reformei 
economice.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
relevat că acțiunile inițiate de către 
P.M.U.P. în procesul de înnoire a 
vieții politice, sociale și economice 
din Polonia sînt în concordantă cu 
programul de accelerare și cu direc
țiile de reconstrucție politico-econo- 
mică din U.R.S.S., subliniind tot
odată importanța deosebită a celui 
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S. 
pentru teoria și practica construcției 
socialiste.

A informat despre activitatea sus
ținută a Poloniei în vederea întăririi 
păcii și securității, îndeosebi in Eu
ropa centrală.

în cadrul convorbirilor s-a consta
tat cu satisfacție că raporturile din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă cunosc 
un curs mereu ascendent pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii, în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
socialismului, progresului si păcii în 
lume.

S-a subliniat că aceste raporturi 
se dezvoltă pe baza principiilor 
socialismului științific, ale marxism- 
leninismului, respectului indepen
dentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și solidarității 
internaționale, ale Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 1970, precum si a hotă
rîrilor adoptate în timpul întilnirilor 
la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski au 
constatat că factorul determinant in 
întărirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare îl constituie conlucrarea 
dintre P.C.R. și P.M.U.P. Exprimin- 
du-se profunda satisfacție în legătu
ră cu întărirea raporturilor dintre cele 
două partide, s-a relevat, totodată, 
necesitatea găsirii unor noi forme și 
mai eficiente de colaborare si schimb 
de experiență intre comitetele cen
trale și organele de partid la dife
rite niveluri.

Cei doi conducători s-au pronun
țat pentru lărgirea și amplificarea 
continuă a contactelor dintre parla
mente. organele guvernamentale, 
sindicate, organizațiile de tineret și 
obștești, precum și dintre județe și 
voievodate din cele două țări.

în timpul convorbirilor s-a efec
tuat o analiză a stadiului și perspec
tivelor colaborării româno-polone în 
domeniile economic și tehnico-științi
fic. Apreciindu-se pozitiv stadiul 
colaborării in aceste domenii, s-a 
subliniat necesitatea intensificării 
acțiunilor pentru realizarea cu con
secvență a sarcinilor cuprinse în 
programul de lungă durată de dezvol
tare a colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Polonă, creșterea ponderii, în cadrul 
schimburilor comerciale, a produse
lor realizate prin cooperare si spe
cializare. S-a indicat Comisiei mixte 
guvernamentale româno-polone de 
colaborare economică să ia măsuri 
care să asigure realizarea integrală a 
sarcinilor cuprinse in Acordul comer
cial pe perioada 1986—1990. S-a 
apreciat că potențialul în continuă 
creștere al celor două țări creează 
condiții favorabile pentru o dezvol
tare și mai largă a colaborării 
reciproc avantajoase, intensificarea 
cooperării, sporirea volumului și di
versificarea schimburilor comer
ciale.

Dindu-se o apreciere pozitivă acti
vităților în vederea îndeplinirii 
Programului de colaborare în dome
niile științei și tehnologiei pe peri
oada 1986—1990, s-a hotărît ca orga
nele centrale pentru știință și teh
nologie din cele două țări. în co
laborare cu organele și organizațiile 
economice, să-și intensifice efortu
rile pentru identificarea de noi posi
bilități care să ducă la sporirea 
contribuției conlucrării tehnico- 
științifice bilaterale în soluționarea 
unor probleme importante ale eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări. îndeosebi în domenii de vîrf, ca 
microelectronica, tehnica roboților, 
energetica și altele. S-a subliniat im
portanta colaborării directe dintre 
Întreprinderi, organizații economice, 
unități științifice si de cercetare.

Cei doi conducători s-au pronun
țat pentru dezvoltarea permanentă 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice m țărilor membre ale 
C.A.E.R., pentru realizarea înțelege
rilor adoptate la Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt din iunie 
1984, a Programului complex al pro
gresului tehnico-științific pînă în 
anul 2000. Dezvoltarea largă și creș
terea continuă a eficienței colaboră
rii dintre țările membre ale C.A.E.R., 
dintre toate statele socialiste sînt 
chemate să contribuie Ia dinami
zarea dezvoltării economiilor națio
nale, la participarea într-o măsură 
mai mare la diviziunea internațio
nală a muncii, la afirmarea unui 
nou tip de relații economice, care 

să răspundă intereselor acestor țări 
și socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au apre
ciat stadiul dezvoltării colaborării 
cultural-științifice și in domeniul 
mijloacelor de informare, pronun- 
țîndu-se pentru dezvoltarea in con
tinuare a contactelor dintre uniunile 
de creație, instituțiile culturale și 
științifice, în domeniul turismului șl 
sportului, precum și pe linia mijloa
celor de informare in masă, în scopul 
unei mai bune popularizări a patri
moniului istoric și a Înfăptuirilor 
actuale ale celeilalte țări, pentru 
dezvoltarea unor contacte largi în
tre popoarele român și polonez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au 
exprimat convingerea că adincirea 
prieteniei și colaborării româno- 
polone în toate domeniile corespunde 
intereselor vitale ale ambelor po
poare și cauzei edificării socialismu
lui.

Efectuînd un schimb de păreri 
asupra problemelor majore ale 
vieții Internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski au exprimat în
grijorarea profundă în legătură cu 
situația gravă și complexă care se 
menține în lume, ca urmare îndeo
sebi a continuării cursei înarmărilor 
și încercărilor de transferare a 
acesteia în spațiul cosmic, dezvoltă
rii arsenalelor nucleare, politicii im
perialiste de forță și amestec în 
treburile interne ale altor state. De 
asemenea, cei doi conducători au 
subliniat importanța crescîndă a 
acelor forte din lume care se si
tuează pe poziția apărării păcii, îm
potriva cursei înarmărilor și perico
lului unui război atomic distrugător, 
pentru o abordare nouă a probleme
lor vieții internaționale. Rolul prin
cipal in acest proces îl are politica 
tot mai activă de pace a țărilor so
cialiste. Acelorași obiective slujesc 
și acțiunile de mare amploare ale 
popoarelor, ale forțelor progresiste 
de pretutindeni pentru o politică de 
destindere și colaborare între toate 
statele lumii.

A fost exprimată convingerea că 
problema fundamentală a contempo
raneității este menținerea păcii in 
lume, trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, renunțarea de către for
țele imperialismului la concepția 
„descurajării nucleare" care, chipu
rile, ar garanta securitatea statelor. 
S-a subliniat că realitățile erei 
nuclearo-cosmice impun o abordare 
nouă, plină de răspundere față de 
problemele păcii și războiului, din 
partea tuturor guvernelor, a tuturor 
forțelor politice și sociale din lume.

Cei doi conducători au relevat im
portanța deosebită și actualitatea 
concluziilor și propunerilor cuprinse 
în documentele Consfătuirii de la 
Berlin a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
necesitatea transpunerii în practică a 
acțiunilor stabilite în comun la 
consfătuire. Subliniind însemnă
tatea programului sovietic de lichi
dare a armelor nucleare, a celor
lalte propuneri ale statelor socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au re
levat că scopul inițiativelor de pace 
ale acestor țări cu privire la un 
program complex de dezarmare, cit 
și al prevederilor documentului refe
ritor la doctrinele militare constă în 
eliminarea pericolului declanșării 
războiului nuclear, a oricărui război 
din viața societății și întărirea secu
rității generale.

Cei doi conducători au menționat 
rolul și importanta Tratatului de la 
Varșovia ca factor activ al menține
rii și întăririi păcii în Europa și in 
lume, precum și al lărgirii și adîn- 
cirii colaborării cu toate statele so
cialiste, cu forțele progresiste și iu
bitoare de pace de pretutindeni, in 
interesul păcii și securității interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski s-au 
pronunțat pentru încheierea neîntir- 
ziată, intre U.R.S.S. și S.U.A., a a- 
cordului cu privire la lichidarea tu
turor rachetelor americane și sovie
tice cu rază medie de acțiune, ca și 
a rachetelor operativ-tactice din Eu
ropa. ceea ce ar deschide calea spre 
eliminarea completă a armelor nu
cleare de pe continent.

Cei doi conducători au subliniat 
rolul important al tuturor statelor 
europene în procesul de oprire a 
cursei înarmărilor, în acțiunile de 
îmbunătățire a climatului politic pe 
continent și dezvoltarea colaborării 
economice general-europene.

Au fost relevate importanta și ac
tualitatea propunerilor de reducere 
substanțială a forțelor armate și ar
mamentelor conventionale, precum 
și de reducere corespunzătoare a 
cheltuielilor militare, subliniindu-se 

că statele participante la Tratatul 
de la Varșovia abordează procesul 
diminuării confruntării militare din 
Europa ca un proces continuu, de 
natură să asigure in fiecare etapă 
echilibrul la un nivel cit mai redus 
posibil.

Conducătorii celor două partide și 
state au subliniat, de asemenea, im
portanța altor propuneri menite să 
ducă la întărirea securității euro
pene. Au fost apreciate pozitiv ac
țiunile concrete intreprinse de 
România și Polonia în scopul trece
rii in cel mai scurt timp la măsuri 
reale de dezarmare. S-a exprimat 
sprijinul reciproc fată de propune
rea Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria referi
toare la transformarea Balcanilor 
într-o zonă liberă de arme nucleare 
și chimice și respectiv față de pro
punerea Republicii Populare Polo
ne privind reducerea armamentelor 
și creșterea încrederii în Europa 
centrală. ,

Afirmindu-și angajarea lor în 
direcția continuării și activizării 
procesului C.S.C.E.. cele două state 
se pronunță pentru încheierea cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Viena. prin adoptarea de hotârîri 
care să contribuie la un progres real 
în direcția dezarmării și întăririi 
încrederii, pentru îmbogățirea pro
cesului european cu noi forme de 
colaborare în domeniile politic, eco
nomic și umanitar.

S-a relevat că o pace trainică și o 
colaborare bazată pe bună vecină
tate în Europa pot fi asigurate nu
mai în condițiile respectării realită
ților teritorial-politice de pe conti
nent. Activitatea forțelor revanșar
de, în primul rînd din R.F. Germa
nia, și încurajarea revanșismului, 
oriunde s-ar manifesta, sint în con
tradicție cu interesele destinderii și 
securității, cu spiritul și litera Ac
tului final de la Helsinki.

Interesele păcii, ale creării' unui 
climat de încredere, respect reciproc 
și prietenie intre popoare cer să se 
pună capăt politicii imperialiste de 
învrăjbire între acestea, de folosire 
a oricăror forme de discriminare, de 
propovăduire a anticomunismului și 
rasismului, a unor teze șovinist-na- 
ționaliste.

Cei doi conducători și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu fo
carele de încordare și conflictele din 
diferite regiuni ale lumii și s-au 
pronunțat pentru soluționarea justă 
a acestora, pe cale pașnică, prin ne
gocieri. ținînd seama de interesele 
vitale ale popoarelor și de dreptul 
lor de a-și stabili independent ca
lea de dezvoltare. A fost exprimată 
solidaritatea cu popoarele din Afri
ca, Asia și America Latină, care lup
tă pentru libertate, independentă și 
progres social.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au subliniat importanța deose
bită a mișcării statelor nealiniate, 
contribuția lor la soluționarea con
structivă a problemelor internaționa
le, la menținerea și întărirea păcii 
în lume și s-au pronunțat pentru e- 
dificarea unei noi ordini eoono- 
mice internaționale și pentru so
luționarea globală a problemelor e- 
conomice mondiale, inclusiv a da
toriei externe.

A fost relevată necesitatea întă
ririi în continuare a rolului O.N.U. 
în viața politică, economică și 
socială internațională. în edifica
rea unui sistem cuprinzător de pace 
și securitate in lume, in solutiona
rea problemelor grave care con
fruntă omenirea și asigurarea unui 
climat de destindere și incredere 
în relațiile internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Wojciech Jaruzelski au re
afirmat voința Partidului Comunist 
Român și a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez de întărire a colaboră
rii partidelor comuniste și muncito
rești în spiritul egalității depline în 
drepturi și solidarității internațio
nale.

Dînd o înaltă apreciere des
fășurării vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au subliniat că 
discuțiile purtate au relevat con
cordanta și identitatea de păreri în 
toate problemele abordate și au 
exprimat convingerea că acestea vor 
contribui la aprofundarea în con
tinuare a prieteniei frățești și a 
colaborării multilaterale dintre P.C.R. 
și P.M.U.P., dintre România și 
Polonia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat to
varășului Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
invitația de a efectua o vizită prie
tenească de lucru în România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Convorbirile oficiale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Wojciech Jaruzelski
(Urmare din pag. I)
care se înscrie ca un moment im
portant al dialogului româno-po- 
lon la nivel înalt — dialog ce a 
avut și are un rol determinant în 
întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

în timpul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski s-au 
informat reciproc asupra activității 
și preocupărilor celor două partide, 
țări și popoare, relevînd, în acest 
cadru, realizările obținute de 
România și Polonia în înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială, a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. și, respectiv, 
de Congresul al X-lea al P.M.U.P., 
în opera de edificare a societății 
socialiste.

Cei doi condu ători de partid și 
de stat au proceuat, totodată, la o 
analiză cuprinzătoare a posibilită
ților și căilor de extindere, în con
tinuare, a cooperării și conlucrării 
româno-polone, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii de activitate.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții 
politice mondiale.

★
în cursul după-amiezei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au reluat 
schimbul de păreri în probleme

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a revenit în Capitală

(Urmare din pag. I)
Pionieri români și polonezi au ofe

rit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Polone la București și 
membri ai ambasadei.

★
La sosirea și plecarea din Varșo

via, pe aeroportul Okecie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost salutat 
de tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost salutat, de ase
menea, de membri și membri su- 

bilaterale și internaționale de in
teres comun.

La această nouă rundă de con
vorbiri au participat :

Din partea română — tovarășii 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Constantin Mitea, consilier al 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român și președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Mihai, adjunct al șefului 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanca, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ion Teșu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Varșovia.

Din partea polonă — tovarășii 
Jozef Czyrek, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Manfred Gorywoda, 
viceprim-ministru, președintele 
Comisiei de planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, Zdzislaw 
Sadowski, viceprim-ministru, pre
ședintele părții polone în co
misia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, Boguslaw Kolodziej- 
czak, șeful Cancelariei Secretaria

pleanți ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinți ai guvernului, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Varșovia și ambasa
dorul Poloniei la București. 

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENT!

Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Părăsind teritoriul Republicii Populare Polone, doresc să vă adrese 
mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea și atenția cu care am fost îm 
rați și să exprim convingerea că vizita și convorbirile pe care le-am 
împreună vor da un nou impuls dezvoltării continue a prieteniei și c 
rării dintre partidele, țările și popoarele noastre. în interesul socialis 
păcii și conlucrării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESC

tului C.C. al P.M.U.P., Ernes 
Kucza, șeful secției relații extern 
a C.C. al P.M.U.P., Stanislaw Dli 
gosz, vicepreședinte al C.S.I 
Helmuth Floeth, adjunct al m 
nistrului comerțului exterior, B< 
guslaw Stachura, ambasador: 
R. P. Polone în România.

Membri ai celor două delega 
au informat despre concluziile 
care au ajuns cu prilejul întîlnii 
lor de lucru avute pe diverse d 
menii, în timpul dimineții, cu pi 
vire la modalitățile concrete 
intensificare a colaborării și cc 
perării româno-polone,' potrn 
orientărilor și hotărîrilor stabil 
la nivel înalt.

La încheierea convorbirii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Wojciech Jaruzelski 
subliniat însemnătatea deosebiți 
înțelegerilor pe care le-au con- 
nit, cu ocazia noii întîlniri, a1 
mîndu-și convingerea că aces 
vor asigura dezvoltarea și mai j 
ternică a conlucrării dintre c 
două partide și țări, în folosul 
spre binele ambelor popoare, 
progresului și prosperității lor, 
cauzei generale a socialismului 
păcii.

Cei doi conducători de pârtie 
de stat au stabilit ca rezulta 
vizitei, ale convorbirilor — pur 
într-o atmosferă de caldă pri 
nie, înțelegere și stimă recipi 
— să fie consemnate într-un 
municat comun, care se dă pt 
cității.

S-au intonat imnurile de 
ale celor două țări.

O gardă militară a prez 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușesc 
tovarășul Wojciech Jaruzelsk 
trecut în revistă garda de on
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Artiștii amatori - 
oameni cu talent și pasiune
Artiștii plastici amatori aduc o 

contribuție valoroasă la îmbogățirea 
activității spirituale a municipiului 
și județului Brașov. O mărturie a 
acestei contribuții stat și oele peste 
130 de diplome și titluri de laureați 
(faza republicană) ai Festivalului 
■national „Cintarea României" ciști- 
gate pină acum. Mărturie mai stau 
și cele 40 de expoziții anuale, vizi
tate de mii și mii de oameni ai 
muncii. E firească deci întrebarea: 
cine sint acești artiști plastici ama
tori la locurile de muncă și care 
este profilul lor etico-profesional și 
moral ? Iar răspunsul nu se lasă 
nici el așteptat : sint oameni ai 
muncii ,de oele mai diverse profesii, 
care, după ce își îndeplinesc cu con
știinciozitate sarcinile de serviciu, la 
mașină, cuptorul de topit metal, la 
planșetă ori laborator. își folosesc 
timpul liber mînuind pensula, dalta, 
acul de gravat ori de cusut etc. 
pentru a-și exprima sentimentele și 
gindurile izvorite din realitatea în
conjurătoare, contribuind prin lucră
rile lor la educația estetică a oa
menilor muncii.

Dacă ar fi să Întocmim o schiță 
de portret colectiv al acestora ar 
trebui să înoepem cu o scurtă ca
racterizare făcută de Gh. Dumitriu, 
președintele asociației, și anume că 
„artiștii plastici amatori sint oa
meni care, prin faptele lor de 
muncă și viată, dovedesc că sint 
insuflețiți de idealurile epocii in 
care trăiesc, de sentimentul 
profund al participării lor la 
viata întregii țări. Sint oameni 
educați în spiritul muncii si al 
cinstei, Sint oetățeni cu o înaltă 
ținută morală, civică, spirituală, bine 
pregătiți profesional, in stare să 
răspundă celor mai înalte exigente 
ale profesiei lor, să se implice in 
activitatea zilnică la locurile lor de 
muncă cu aceeași dăruire generoasă 
cu oare se implică in activitatea de 
creație artistică".

„Viața mea ar fi fost mai 
săracă dacă n-aș fi cunoscut 
pe acețti oameni** : cuvintele 
acestea aparțin ing. L. Mina, șeful 
compartimentului tehnologic-sectoa- 
re calde — întreprinderea mecanică 
nr. 2 din Brașov. Iar acei oameni 
cane i-au Îmbogățit viața nu sint 
alții decît soții Elena și Mircea Mu- 
raru. ingineri la aceeași uzină, ambii 
artiști plastici amatori. Despre 
Elena Muraru ca specialist, colegii 
de muncă nu au decît aprecieri din
tre oele mai frumoase. De numele 
ei sint legate unele dintre reușitele 
compartimentului în care lucrează, 
cum ar fi introducerea tehnologiei 
de executare a miezurilor în cutii 
calde. Iar ceea ce întreprinde, o 
tace cu o mare pasiune, fie că este 
vorba de o problemă profesională 
ori de creație artistică.

Aici are dreptate ing. L. Mina. 
Numai un om care arde la flacăra 
unei mari pasiuni este In stare ca 
după 8—10 ore de muncă in între
prindere să mai poată lua penelul in 
nină pentru a picta. Iar satisfacția 
ui E. Muraru nu se reduce doar la 
■ele 15 diplome și titluri de laureată 
•e i s-au atribuit sau la cele 50 de 
■xpoziții personale si 55 colective la 
are a participat, ci și la conștiința 
ă, prin tot ce a realizat, a con- 
ribuit la Îmbogățirea vieții spiri- 
uale a mii de oetăteni care i-au 
dmirat lucrările.

nalitatea creatorului pe care-1 știe 
de mulți ani".

Ing. Dorin Dorobantu, șef secție 
schimb la forjă, ni-1 prezintă pe 
subinginerul A. Boytor, succint : 
„Este un om competent și ambițios. 
Nu se mișcă de lingă o instalație 
pină n-o pune la punct nici să-l 
pici cu ceară".

Sint nu puțini artiști amatori cu 
vocație, pasiune, exercițiul per
manent, stăruitor. Lucrările lor 
se apropie de valoarea creați
ilor artiștilor plastici profesio
niști. Unul dintre aceștia este și 
ing. Liviu Cihodaru. șeful compar
timentului de documentare al între
prinderii „Tractorul". Prin vocație 
și muncă perseverentă plină de 
pasiune el a reușit să-și deschidă 
drum spre afirmare și consacrare. 
Are Ia activul său un mare număr 
de expoziții personale, participînd 
în același timp tot mai des cu lu
crări la expozițiile județene ale ar
tiștilor plastici profesioniști. Cîteva 
dintre ele au fost expuse în sala 
„Dalles" din Capitală.

— îmbucurător este faptul — ne 
spune Marin Matei, secretarul co
mitetului de partid pe întreprindere 
— că între pasiunea ing. L. Ciho
daru pentru munca sa profesională 
și pasiunea pentru artă există o 
perfectă îngemănare. Acest cadru 
de bază pentru uzină este dotat cu 
calități etico-profesionale și mo
rale deosebite : conștiinciozitate in 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, 
un spirit dezvoltat de ordine și dis
ciplină, inițiativă. Rod al responsa
bilității cu oare muncește, el și co
lectivul pe care-I conduoe au reușit 
să asigure cu forte proprii docu
mentația tehnică de exploatare și 
întreținere a tractoarelor, degrevind 
uzina de plata a circa 200 milioane 
lei pe care ii plătea pină nu de mult 
unor întreprinderi poligrafice".

...Și pensionarul Nicolae Matei, 
fost lucrător la aceeași Întreprindere 
de tractoare, poate vorbi de 
satisfacțiile pe cane le aduce munca 
în general și arta in special. In 
ciuda anilor săi înaintați, pe lingă 
activitatea de creație în domeniul 
portretului, el desfășoară și o nobilă 
activitate obștească, conducted cercuri 
de artă plastică — pe care singur 
le-a creat la școala generală nr. 30 
și la liceul pedagogic. La școala ge
nerală nr. 30. el inițiază pe fiii con
structorilor de tractoare în arta de
senului și a acuarelei, iar pe elevii 
din primele clase ale liceului pe
dagogic — in arta grafică. Cele mai 
reușite lucrări au fost prezentate, 
spre bucuria oopiilor și părinților, 
in citeva expoziții. într-una din 
verile trecute s-a deplasat te co
muna sa natală, Gîngiova-Olt, unde 
â executat peste 100 de lucrări — 
portrete si peisaje — dintre oare 
aproape 70 se găsesc și astăzi la 
muzeul din Bechet.

„Comoara** din casa Marga
retei Popp Gyorgy. Nu cu multă 
vreme în urmă, la casa de cultură 
din. orașul Săcele a fost prezentat uri 
spectacol inedit. Scena a devenit o 
cameră țărănească cu tot inventarul 
ei mocănesc și ceangăesc din zonă, 
incepted cu războiul de tesut țără
nesc — același pentru ambele popu
lații — continuind cu lada de zes
tre și terminind cu obiectele de îm

brăcăminte șl de ceramică. In aoest 
cadru scenic, creatoarea de artă 
populară. Margareta Popp Gydr- 
gy, care era și autoarea re
giei. a prezentat un program din 
creațiile sale și culegeri de fol
clor din zonă — balade popu
lare mocănești, cintece de leagăn, 
strigături, poezii populare din ac
tualitate. a prezentat diferite obice
iuri. credințe, portul looal etc. Spec
tacolul a durat aproape trei ore.

Entuziasmat de această reușită, ca 
și de întreaga creație populară a 
Margaretei Popp Gyorgy. tovarășul 
Laurențiu Kovacs, directorul casei 
de cultură, afirma : „Puțini creatori 
populari de valoarea Margaretei 
Popp Gyorgy se întîlnesc astăzi 
prin părțile noastre. Meritul princi
pal este acela că în decursul vieții 
n-a precupețit nici un efort pentru 
a face ca arta populară din zona 
Săcelelor să nu dispară, să fie 
transmisă generațiilor tinere, a celor 
ce vor veni după noi".

Acesta este marele merit al artis
tei. merit pe care societatea noas
tră il recunoaște și il apreciază. 
Dovadă sint zecile de diplome și 
„Meritul cultural" cu care a fost 
răsplătită. Astăzi, te ciuda vînstei 
sale inaintate, creatoarea populară 
este o neobosită activistă obștească, 
care ajută organele locale ale con
siliului popular și casei de cultură, 
pe măsura puterilor ei. la mobili
zarea tineretului in acțiuni utile. 
Iar pentru localnicul sau călătorul 
care poposește in orașul Săcele. ea 
nu ezită să deschidă ușa casei ca să 
prezinte interiorul, transformat in
tr-un autentic muzeu de artă popu
lară.

...Cel care intră te clădirea teh- 
nico-administrativă a întreprinderii 
județene de transporturi locale din 
Brașov va rămîne plăcut impresio
nat de ceea ce i se oferă privirilor. 
O parte din pereții unor birouri, 
săli și culoare sint acoperiți de ta
blouri, lucrări de pictură și grafică. 
Tematica lor este variată : peisaje, 
aspecte din activitatea de transport 
în comun sau monumente istorice 
ale Brașovului. Aceste tablouri aduc 
parcă un suflu cald în această clă
dire. ii îndulcesc atmosfera, o 
umanizează, o fac mai intimă. Lu
crările aparțin muncitorilor Titus 
Popovici (vopsitor auto), Alexandru 
Gabor (electrician) și loan Grigoraș 
(mecanic auto).

Ing. Valentin Fol ea. directorul 
Întreprinderii — mindru de „băieții" 
lui, așa cum îi consideră, nu înce
tează să-i stimuleze. „Ii încurajez, 
ne spune, pentru ca. pe de o parte, 
ei să-și perfecționeze mijloaoele de 
exprimare, iar. pe de altă parte, 
exemplul lor să fie urmat și de 
alții".

...Am prezentat doar cîtiva dintre 
artiștii plastici brașoveni, care — 
prin atitudinea lor la locul de 
muncă, prin profilul etico-profesio
nal și moral — și-au ciștigat prețui
rea, și respectul oamenilor muncii. 
De aceleași înalte aprecieri se 
bucură și alti artiști plastici bra
șoveni, ca lectorul universitar Doina 
Tofan, economistul Gh. Dumitriu, 
ing. loan Opriș, tehniciană Elena 
Oleniuc etc. Cu toții și-au cîștigai, 
prin muncă și talent, prețuirea și 
încrederea publicului.

N. MOCANU

O cerință a democrației socialiste: 
REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ 

A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII
Un răspuns 

concret, 
cuprinzător 
și eficient

O scrisoare a unor oameni 
ai muncii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Tirgu Jiu, adresată „Scînteii" 
și referitoare la unele greu
tăți intimpinate de acest co
lectiv în îndeplinirea planului, 
a fost analizată la fața locu
lui de Centrala de prelucrare 
a lemnului, împreună cu orga
nele locale. Constatîndu-se 
care sint cauzele unor nea
junsuri, au fost adoptate mă
suri corespunzătoare pentru 
înlăturarea lor. Astfel, s-a 
hotărit repartizarea unui in
giner de specialitate din ca
drul centralei, care să răs
pundă de activitatea combina
tului, urmărind soluționarea 
operativă a problemelor ivi
te : detașarea unor specia
liști de la alte unități, subor
donate centralei. în special 
pentru fabricile de mobilă și 
PAL ; inițierea unor acțiuni 
și acordarea sprijinului nece
sar pentru modernizarea fa
bricii de placaj ; impulsio
narea lucrărilor de moderni
zare de la fabrica de scaune ; 
acoperirea cu comenzi la ni
velul planului. îndeosebi pen
tru producția de export : apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie spre a se evita 
stagnările în producție.

Au fost, de asemenea, adop
tate măsuri pentru mai buna 
folosire a forței de muncă, 
modernizarea tuturor procese
lor de producție în vederea 
reducerii efortului fizic și 
creșterii productivității mun
cii, pentru integrarea mai 
operativă in producție a ti
nerilor absolvenți și a noilor 
încadrați, constituindu-se nu
clee de muncitori cu calificare 
ridicată pe lingă care aceștia 
să se formeze.

Intr-un cuvint, un răspuns 
concret, cuprinzător și precis 
— alcătuit din măsuri efi
ciente.

Soluționare... 
pe rută ocolită
O scrisoare semnala nu de 

mult redacției unele aspecte 
negative in ce privește gos
podărirea blocului HI de pe 
strada Dunării nr. 22 dini 
Cluj-Napoca. „Sint nevoit să 
mă adresez „Scinteii" cu ase
menea probleme — afirma 
autorul scrisorii, Vasile Popir- 
că — întrucit sesizările mele 
pe plan local la organele com
petente au rămas fără ecou".

Din răspunsul Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului CIuj-Napoca,

căruia redacția i-a trimis spre 
soluționare scrisoarea, aflăm 
că de această dată cele sesi
zate au fost verificate la fața 
locului de un colectiv de spe
cialiști de la Grupul între
prinderilor de gospodărie 
comunală și locativă al ju
dețului și de la Trustul antre
priză generală construcții 
montaj, in prezența reprezen
tantului asociației de locatari. 
Ca urmare a analizei Între
prinse, s-au luat măsuri pen
tru executarea remedierilor 
necesare (executarea unor 
pardoseli, montarea unui 
chepeng, verificarea și repa
rarea conductei de apă din 
subsolul scării 2, curățenia 
subsolului la scara 3 etc.), 
precum șî pentru Înlăturarea 
cauzelor infiltrațiilor din băi, 
care se va face in perioada 
de garanție a blocului.

în răspuns se arată, totoda
tă, că in vederea asigurării 
apei calde menajere și la eta
jele superioare se va pune în 
funcțiune o stație de hidrofor 
la punctul termic de care 
aparține blocul. De asemenea, 
a fost montat conteinerul 
pentru gunoi menajer și s-a 
desfundat canalizarea de pe 
strada Șiretului din apropie
re. Celelalte probleme, se 
menționează în finalul răs
punsului, precum completarea 
și punerea in funcțiune a an
tenei comune, încasarea fon
dului de rulment de la toti 
locatarii și eliberarea chitan
țelor la încasarea cotelor de 
cheltuieli, intră in atribuțiile 
asociației locatarilor.

Așadar, faptele semnalate 
puteau — și trebuiau solu
ționate de la bun început pe 
plan local. De ce atunci fac
torii de resort n-au dat dovadă 
de aceeași solicitudine la 
început, atunci cind au primit 
sesizarea direct ?

Normele retribuirii 
muncii - ferm 

respectate
într-o scrisoare primită la 

redacție, se relata că in ac
tivitatea stației de utilaje- 
transport (S.U.T.) din cadrul 
întreprinderii antrepriză con
strucții industriale montaj 
Brașov nu se respectă nor
mele de retribuire in acord 
global.

Redacția a trimis scrisoarea 
spre soluționare Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., în 
răspunsul căruia se mențio
nează că din analiza între
prinsă de un colectiv de spe
cialiști. coordonat de Consi
liul județean de control mun
citoresc al activității econo
mice și sociale a rezultat că, 
in cea mai mare parte, fap
tele semnalate în sesizare 
erau reale.

A reieșit, astfel, că la sta
ția respectivă un număr de 
zece persoane prestau munci 
administrativei, și erau plătite, 
contrar prevederilor legale in 
vigoare. din producție. S-a 
dispus trecerea efectivă a ce
lor in cauză in atelierele de 
producție si prelucrarea ca
zului in ședința consiliului 
oamenilor muncii din unitate. 
S-a constatat, de asemenea, 
că, in cîteva rînduri, o parte 
din sumele acordate drept 
premii a fost folosită pentru 
procurarea unor piese de 
schimb.

Pentru abaterile și neregu
lile constatate, se precizează 
in răspunsul menționat, s-a 
hotărit sancționarea discipli
nară a șefului de unitate, ing. 
Valeriu Homelnicu, a șefului 
de grupă, subinginer Gheor- 
ghe Borcan, precum și prelu
crarea în toate secțiile de ex
ploatare și reparații din ca
drul S.U.T. Brașov a conclu
ziilor rezultate cu prilejul so
luționării scrisorii.

La semnalele cititorilor
• Abateri sancționate. Corustatiindu-se întemeiată sesizarea 

adresată „Scânteii" de către A. Melinte din București — ne-a 
răspuns Direcția generală comercială a municipiului — casiera 
Alexandrina Mihalcea de la unitatea „Big" Titan, aparținînd 
I.C.S. „Comaliment". a fost sancționată contravențional cu amen
dă. De asemenea. întreg colectivul de lucrători de Ia acest maga
zin a fost atenționat asupra necesității .respectării disciplinei la 
locul de muncă, a normelor generale de comerț, prganele 
inspecției comerciale vor intensifica controlul în rețeaua co
mercială, luînd măsurile ce se impun pentru bunul mers al 
activității în acest domeniu.

• Sprijin. Soluționînd o scrisoare primită la redacție din 
partea unui grup de membri cooperatori din comuna Miroslo- 
vești, județul Iași, Uniunea județeană a cooperativelor agricole 
de producție ne-a răspuns că va acorda sprijinul corespunză
tor cooperativei agricole de producție din comuna respectivă 
încît să realizeze în vara acestui an adăposturile necesare pen
tru iernarea animalelor.

• Amendă întemeiată. Sancțiunea dată prin hotărîrea ju
decătorească lui loan Tdiu din Reșița, semnatarul sesizării tri
mise „Scinteii" — se menționează in adresa de răspuns a 
Procuraturii județului Caraș-Severin, este îndreptățită, întru- 
cît acesta a contravenit prevederilor Legii nr. 10/1982, in sensul 
că a mutat dotările pentru copii amplasate in preajma blocului 
4 din Aleea Liliacului și a tăiat un copac fără a avea apro
barea cuvenită.

Gheorțjhe PÎRVAN

...De aceeași caldă apreciere se 
ucură te rîndul colegilor de muncă 
l artistul plastic amator Canded 
otea, electrician la Fabrica de hir- 
e cretată și carton ondulat Ghim- 
av-Brașov. Șeful său. maistrul Er- 
irt Schuster ne-o confirmă : „Bo- 
>a este un băiat minunat. își face 
itoria cu prisosință. Are o atitu- 
ne demnă față de muncă și fami- 
=. Cind trebuie să rămină peste 
•ogram pentru remedierea' unei de- 
cțiuni apărute nu-i nevoie să i-o 
ri tu. Totdeauna se oferă singur". 
Artă și electronică, s-ar 

ițea ca unii să nu recunoască nici 
relație între artă și electronică, 
infirmarea acestei legături ne-o 
uce însă subinginerul electronist 
pad Boytor de la Întreprinderea 
ulmentul" Brașov, întrucit el stă- 
nește cu aceeași siguranță și mă- 
trie atît electronica. cit și arta 
italoplastiei. Unul dintre tablou- 
e sale, infățisind un aspect din 
na arhitectură a Brașovului, se 
ă chiar te biroul primarului mu- 
âpiului. „Nu s-ar putea afirma 
tabloul este o capodoperă, a ținut 
precizeze Dumitru Grigorescu, 
retarul de partid al întreprinderii. 
■ primarul l-a luat in biroul său 
i respect pentru munca și perso- Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Galați Foto : Eugen Dichiseanu

Desfășurând o bogată șl 
multilaterală activitate ar
tistică si educativă. tea
trele noastre și-au sporit 
an de an formele si mo
dalitățile de dialog cu pu
blicul larg. Ce aspirații, 
preocupări si împliniri ale 
omului de azi se reflectă 
în oglinda teatrului ? Ce 
eroi populează scena româ
nească actuală ? Cu ce re
zultate artistice se soldea
ză implicarea instituțiilor 
de spectacol în problema
tica actualității, a omului 
oontemporan 7 Sint între
bări si obiective asupra 
cărora, din perspectiva a- 
propiatuiui Congres al e- 
duoatiei politice si culturii 
socialiste, ne propunem să 
stăruim in analiza unor 
teatre din tară si din Ca
pitală.Teatrul „Bulandra" se 
îumără, fără indoială, 
irintre instituțiile bucu- 
eștene de spectacole care 
u desfășurat in această 
tagiune una din cele mai 
ogate și meritorii activi- 
âți de creație scenică și 
ifuzare a culturii. Lista 
rentierelor din acest an 
1 cele două săli a inclus: 
Io, Mircea Voievod" de 
an Tărchilă, „Intilnire la 
letrou" de Eugenia Busu- 
iceanu și „Dimineață 
ierdută", dramatizare de 
ătălina Buzoianu după 
imanul Gabrlelei Ada- 
eșteanu. Pe afiș figu- 
■ază, fiind jucate „cu casa 
chisă" și „Hamlet" de 
rakespeare, „O, ce zile 
umoase" de S. Beckett, 
Aventurile familiei Pos- 
>t“ de A. Pinero, „Intr-un 
irc pe-o bancă" de Al. 
helman și „Noțiunea de

fericire" de Dumitru So
lomon, recitaluri de poezie 
românească etc. Din cind 
în cind aici poate fi văzu
tă, neafectată de trecerea 
timpului, și transfigurarea 
piesei „Răceala" de Marin 
Sorescu, a cărei primă „ri
dicare de cortină" a avut 
loc acum 10 ani.

Cele trei premiere ale 
stagiunii — una absolută, 
alta asumîndu-și, dimpo
trivă, riscul reluării unui 
titlu mult jucat (este vor
ba de „Io, Mircea Voie
vod") — relevă efortul tea
trului condus de Ion Be- 
soiu in direcția consacrării 
textelor românești, străda
niile spectacologice ale co
lectivului subordonate atit 
exigențelor. dramaturgiei 
de actualitate — cit și ce
lei istorice.

Apreciat, cel mai ade
sea, in funcție de relația 
sa cu oferta literară (dra- 
maturgică), repertoriul 
unui teatru se cere esti
mat, In fond, îndeosebi in 
raport cu publicul căruia 
i se adresează și cu stra
tegiile modelării conștiin
ței pe care și le-a propus.

„Io, Mircea Voievod" a 
exprimat cinstirea de către 
Teatrul „Bulandra" a celor 
600 de ani de la ur
carea pe tron a lui Mir
cea cel Mare. Un angaja
ment ce a Înfruntat atit 
riscul popularității piesei 
(difuzată in ultimul dece
niu si la radio și TV), cit 
și pe cel — aș zice — al 
lipsei tradiției colectivului 
„Bulandrei" in direcția 
montării istorice. O lipsă 
relativă, desigur, dacă 
ne amintim de memorabi
la transfigurare a „Răcelii"

ori cea a Iui ..Oocisio Gre- 
gorii... Barbul Văcărescul" 
— texte ale începuturilor 
dramaturgiei românești, 
sau dacă ne amintim că 
Victor Rebengiuc a fost 
Mihai Viteazul într-unul 
din filmele consacrate a- 
cestei personalități.

Și totuși... „solicitările" 
piesei lui Dan Tărchilă 
erau altele. In montarea 
de autentică monumenta-

certă valoare : acordurile 
apreciatului oratoriu al lui 
Paul Constantinescu și arta 
lui Sever Frențiu (costu
me : Dan Manoliu) care a 
adus în decor — direct și 
prin stilizare — acel hie
ratism iridulcit de paleta 
coloristică — specific vi- 
traliilor.

Atmosfera astfel creată 
a devenit un fundal su
gestiv, dar — dacă putem

tizare. Condeiul s-a pre
schimbat apoi te baghe
tă regizorală, ducind la 
premiera teatrală cu ace
lași titlu.

Ca întotdeauna. în trans
punerea prozei — prin su- 
biectivizarea și interpreta
rea diferită (pe mai multe 
voci) a aceleiași întîm- 
plări, a acelorași eveni
mente — ceva rămîne pe 
dinafară. „Ceva" ce ține

Diversitate și valoare
Iitate dramatică de la „Bu
landra" inventivitatea tea
trală și-a dat mina, ba 
chiar „s-a plecat" in fața 
unei strădanii de restitui
re culturală. In sfera ade
văratei arte, „restituire" nu 
este cuvintul cel mai po
trivit Mai adecvat este cel 
de „recreare", sugerare a 
unui climat de spirituali
tate specific, a unor con
flicte dramatice caracteris
tice condiției noastre isto
rice și impactului individu
lui făuritor de istorie cu 
legile și hazardul ei. Un 
demers pentru care regizo
rul Alexandru Tocilescu a 
procedat la epurarea ex
crescențelor discursive, a 
îndrumat echipa către o 
sobră interiorizare și sti
lizare a rolurilor lecturate 
sub semnul tensiunilor po
litice și a apelat — inspi
rat — la colaborarea sub
stanțială a doi creatori de

spune așa — și o „sursă" 
de încărcare dramatică 
pentru interpreți. Aceasta, 
desigur, incepînd cu Vic
tor Rebengiuc, care, cu o 
„măsură" și „puritate" ce 
țin de măiestrie, a aspirat 
să transmită drama perso
nalității istorice purtătoa
re a celor mai înalte aspi
rații ale neamului său, dar 
și sfișierile interioare ce 
însoțesc sacrificiul indivi
dual. S-au remarcat alături 
de el, prin subtila stiliza
re a datelor de realism 
psihologic, interpretele 
personajelor feminine, ale 
căror atitudini, opuse, par
ticipă la cristalizarea op
țiunii domnitorului : Gina 
Patrichi (Doamna Mara) și 
Irina Petrescu (Vișa).

„Dimineață pierdută", 
romanul Gabrlelei Ada- 
meșteanu. a oferit Cătăli
nei Buzodanu materie sub
stanțială pentru o drama-

de nuanțele comportamen
telor, gesturilor și actelor 
care — pe scenă — devin 
mai tranșante și mai pu
țin motivate. Ceva care 
ține de specificul lumii, lu
milor evocate — medii, ca
tegorii sociale și umane 
dispărute, evocate cel mai 
adesea prin „ochii prota
gonistei". Timpurile acțiu
nii. diferite, nu sint dis
tinct delimitate, generând 
o percepție ambiguă, difi
cilă si nu scutită de con
fuzii.

Montarea tmblnă oalitățl 
de frescă socială (prăbu
șirea unei „case" si a unei 
clase fiind surprinsă în 
impactul ei cu istoria) cu 
arta configurării unei ti
pologii si psihologii com
plexe. Reface o „lume" 
compusă din două-trei 
medii, tot atitea clase so
ciale. varii caractere, des
tine contradictorii, perso

naje cu implicări dintre 
cele mai diferite In exis
tență. Este evidentă încer
carea realizatorilor de a 
converti destinele în sem
nificații umane si ale 
istoriei, de a propune 
deci prin ele o viziune 
morală și socială.

O creație excepțională 
propune în rolul Vicăi 
Tamara Buciuceanu. vitali
tatea, hazul, umorul eroi
nei, perindarea pe chipul 
ei a hotăririi și descum
pănirii, a speranței, satis
facției sau derutei, a sim
patiei sau suspiciunii fată 
de partenerul de dialog, a 
francheței agresive și ipo
criziei mărunte, a disimu
lării propriilor sentimente 
sint întruchipate cu o 
forță ce ține de har și 
electrizează parteneri și 
sală. Admirabile transfi
gurări propun si alte 
interprete : Gina Patrichi, 
care joacă cu o com
bustie interioară ce confe
ră tribulațiilor eroinei un 
patetism excepțional ; Ro- 
dica Tăpălagă. fermecătoa
re in ipostaza tinereții și 
maturității, uluitoare și răs
colitoare în cea a bătrâneții 
neputincioase; Irina Petres
cu — stilizind cu grație și 
rafinată dezinvoltură atît 
ipostaze de „jeune fille en 
fleur", agitată, prețioasă și 
snoabă, cit și ale bătri- 
neții bolnave și însingura
te ; Tora Vasilescu — 
tinăra Vica, personaj con
vingător.

Despre „Intîlnire la me
trou" (regia : Petre Po
pescu, scenografia : Victor 
Crețulescu) am scris cu 
alt prilej. Reamintim că

evidențiază virtuțile de 
realism și realism psiho
logic ale trupei in tensio
narea unor conflicte con
temporane, în portretiza
rea unor oameni ai zilelor 
noastre — punind în evi
dență, alături de ținuta 
unor actori cu experiență 
(Ica Matache. Violeta An
drei, Mihai Mereuță, Dan 
Damian, Adrian Georges
cu) maturizarea talentului 
și resurselor expresive ale 
unor actori mai tineri sau 
veniți in teatru de mai 
puțină vreme : Ion Lem- 
naru, în primul rind, și 
Valeria Ogășanu, care au 
aici creații de referință, 
Mirela Gorea, Mihai Ca- 
frița și Ion Chelaru — 
creatori ai unor portrete 
convingătoare, bogate — 
cu mijloace ce țin de „far
mec" și acea naturalețe 
scenică — ce presupun de 
fapt măiestrie.

Se poate spune că diver
sitatea este o caracteristi
că ce ține de tradiția Tea
trului „Bulandra". Ca și 
aspirația spre valoare au
tentică, ținută artistică 
elevată — asociate căută
rii. atent cenzurată de 
existența organicității in
venției creației teatrale. 
Ca și spiritul de echipă 
care animă deopotrivă pe 
regizori, scenografi, actori 
— angajați și colaboratori.

Toate aceste trăsături se 
manifestă, desigur, în pri
mul rind in procesele ela
borării și finalizării spec
tacolelor. Dar se exprimă 
și în strădania menținerii 
ținutei spectacolelor de la 
o reprezentație la alta...

Natalia STANCU
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CETATEA DE LA BUNEȘTI
- UN IMPORTANT CENTRU PO
LITIC, ECONOMIC SI CULTU
RAL AL GETO-DACILOR. Sub sem- 
nătura lui Emil Ciulei. „Revista muzeelor 
si monumentelor istorice" publică în nu
mărul 4 din acest an interesante date și 
concluzii ale cercetărilor efectuate. înoe- 
pind cu 1978. in așezarea fortificată geto- 
dacă de la Bunești-Vaslui. sub conducerea 
arheologului Violeta Vetuiria Bazarciuc. A- 
flăm astfel că au fost dezvelite pină acum 
46 de locuințe si 10 gropi menajere, lo
cuințele fiind în general de dimensiuni 
mari (pină la 40—50 metri pătrați). S-a 
descoperit un bogat inventar arheologic : 
ceramică (autohtonă și de import), unelte 
gospodărești (trei depozite). 14 monede de 
argint. Foarte numeroase sint obiectele de 
podoabă (tocă din 1978 s-au descoperit 
citeva fibule si o brățară, apoi in 1979 — 
un tezaur de 14 fibule si brățări. în 1981
— un mic depozit de obiecte de argint, 
urmat apoi de un nou tezaur compus din 
brățări, coliere și perle ; in fine, splendida 
diademă din aur scoasă la iveală in 1984). 
Iată și citeva dintre concluziile formulate 
de autoarea descoperirilor : „Existența u- 
nui mare număr de locuințe in cetatea de 
la Bunesti demonstrează faptul că aceasta 
a reprezentat un important centru econo
mic. cultural si politic, nefiind folosită 
doar ca refugiu al vremurilor de restriște. 
Aici se produceau numeroase bunuri ma
teriale : vase ceramice, unelte de fier, po
doabe de metal prețios și bronz. Prezența 
unui număr impresionant de podoabe, li
nele din ele din metale prețioase, indică, 
cu certitudine, existența stratificării sociale 
si a unei ierarhii politice. Descoperirile de 
la Bunesti ilustrează, totodată, faptul că 
această cetate a jucat un rol economic și 
politic proeminent, raportat la celelalte a- 
sezări din zonă, 
centrul unei 
cu cel puțin 
rea primului 
Burebista".

reprezentînd. probabiL 
puternice formațiuni politice, 
două secole înainte de crea- 
stat dac centralizat condus de

• UN
SECOLELE V-VII E.N. Intre așeză
rile din epoca formării poporului român, 
cercetate sistematic te ultimele două dece
nii. se înscrie si oea de la Davideni. jude
țul Neamț. Despre rezultatele dobîndite 
pină acum ne informează prof. dr. Ioan 
Mitrea. responsabil al colectivului de cer
cetare.

— Terasa pe oare se află așezarea a fost 
locuită din timpuri străvechi, fiind desco
perite materiale din epoca bronzului, din 
prima epocă a fierului și din secolele II-I 
i.em. O importantă aparte prezintă desco
peririle din așezarea aparținînd secolelor 
V-VII e.n. Pină acum s-au dezvelit 27 de 
locuințe, marea majoritate fiind oase cu 
podeaua ușor adincită te pămtot. cu sche
letul din lemn si acoperișul in una sau 
două pante. în toate locuințele s-au găsit 
cuptoare din lut. vetre simple din Pietre si 
cuptoare din bolovani de riu. Cîteva cup
toare din lut pentru copt pitoe s-au găsit 
si in spatiile dintre oase.

Inventarul aflat te aceste locuințe este 
relativ bogat și divers. Sint unelte si o- 
biecte din lut. os. piatră, fier si bronz. în 
toate locuințele s-au găsit vase din lut. 
întregi sau fragmentare, lucrate cu mina 
sau la roată. Descoperirile atestă că ocu
pația de bază a locuitorilor de aid era 
agricultura. Numărul mare de oase de bo
vine. caprine si porcine domestice dove
dește că a doua ocupație economică a co
munității sătesti de aici era creșterea, vi
telor si păsărilor. Numeroase sint Si do
vezile practicării unor meșteșuguri diverse, 
de la tors si tesut la prelucrarea pietrei, 
lemnului, a ceramicii, a metalelor etc. Cer
cetările de la Davideni pun ta evidență 
prin rezultatele lor (ta primul rind prin 
cele 27 de case cu inventarul corespunză
tor) imaginea unui sat autohton din seco
lele V-VII cu ansamblul structurilor sale 
economice, sociale, culturale.

SAT AUTOHTON IN

• VESTIGII DIN EPOCA 
BRONZULUI. De curind, locuitorii din 
comuna Colți, județul Buzău, au descoperit 
un mormint de tehumatie cu inventar ar
heologic. Deplasindu-se la fata locului, 
specialiștii Muzeului județean Buzău au 
constatat că este vorba de un mormint din 
inventarul căruia s-au recuperat un Inel 
de buclă din aur. două mărgele tubulare 
din os si o ceașcă din lut cu toartă supra- 
inăltată si decor specific, datind din epoca 
bronzului (cultura Monteoru). Morminte de 
aceeași factură au fost descoperite si cer
cetate în perioada 1981—1986 și Ia Mlăjet, 
comuna Nehoiu (la circa 6 km spre vest), 
fapt ce confirmă o intensă locuire a zonei 
de către tracii acelei epoci. Pe teritoriul 
comunei Colți au mai fost descoperite ma
teriale arheologice — ceramică, o rișniță 
din piatră, o perlă de chihlimbar si altele 
— provenind dintr-o așezare geto-dacică 
din secolele II-I i.e.n.. care, alături de alte 
materiale si documente, sint expuse în co
lecția muzeală amenajată in această comu
nă. (Stelian Chiper).

• O PAGINĂ DIN ISTORIA 
INVĂȚĂMÎNTULUI ROMÂNESC. 
Sub semnătura lui Viorel Grozav, in „Re
vista arhivelor" nr. 2/1987 sint publicate 11 
documente privind activitatea desfășurată 
in perioada 1832—1839 de sase dascăli tran
silvăneni stabiliți in țările românești de la 
sud si răsărit de Canpați. Documentele 
creionează — pe lingă marile greutăți in
tim pinate in acea epocă de școala româ
nească — pasiunea si înaltul simț de răs
pundere cu care profesorii de peste munți 
Si-au făcut datoria la București si Focșani, 
la Giurgiu și Caracal, la Craiova ori Plo
iești. Reținem astfel din cuvintul profeso
rului loan Truțescu. rostit la Școala pu
blică din Caracal cu prilejul examenului 
de încheiere a anului școlar 1837 : „Toți 
românii ce astăzi lăcuesc in Tara Româ
nească. Transilvania si Moldova sint cu 
adevărat strănepoți al vitejilor romani și 
aceasta o dovedesc chiar ruinele și mone
dele ce se găsesc in deosebite locuri ale 
acestui ținut si care tacă păstrează intr-in
sele un suvenir de slava in oare străluceau 
acei biruitori ai lumii (...). Cită impresie 
insuflă aceste ruine in sufletele simțitoare, 
ce fiori fierbinți revarsă ele. prin aduce
rea aminte de acei bărbați virtuoși, cu care 
ne place să ne fălim, numindu-i strămoși 
ai noștri ! (...). Toate lucrurile bune si fo
lositoare pentru omenire si patria noastră 
isi au Începutul si ființa lor de la învăță
tură si aceasta de la sirguință. Așadar, ca 
să putem săvirsi lucruri vrednice de po
menire si care să ne facă cinste atît nouă 
cit si urmașilor noștri, trebuie să inoepem 
de unde se cuvine, adică : de a le face 
scoale si de a urma intr-însele, ca să în
vățăm a cunoaște oe trebuie să facem și 
de oe să ne păzim".

Grupaj realizat de 
Silviu ACHIM
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TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului ANDREI GROMÎKO
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA
Survolind teritoriul Uniunii Sovietice, doresc să vă adresez un cald salut 

tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar po
poarelor sovietioe prietene, noi și tot mai mari realizări pe calea dezvol
tării economico-sociale a țării, a construirii socialismului și comunismului.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, in spiritul 
Înțelegerilor convenite cu prilejul recentei noastre intilniri de la București, 
bunele relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, în interesul popoarelor român și 
sovietice, al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vizita delegației Partidului Social-Democrat 
din R. F. G. în țara noastră

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ '
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

i

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o de
legație a Partidului Social-Democrat 
din Republica Federală Germania, 
condusă de Hans Koschnick, mem
bru al Prezidiului Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., președintele 
Comisiei pentru relații internațio
nale a partidului, a efectuat o vizi
tă in țara noastră, in zilele de 5—9 
iulie.

Din delegație au făcut parte Horst 
Sielaff, Carl Ewen, deputați, Klaus 
Henning Rosen, șeful cabinetului lui 
Willy Brandt. Delegația a fost în
soțită de Helmut Hild, fost președin
te al Bisericii evanghelioe din 
Hessen-Nassau.

In timpul vizitei, delegația a avut 
convorbiri la Comitetul Central al 
Partidului Comunist • Român — cu 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., la 
Marea Adunare Națională — cu to
varășul Nicolae Giosan, președintele 
M.A.N., la Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste — cu tovarășa Tamara Do- 
brin, președintele Biroului Executiv 
el Consiliului Național al F.D.U.S., 
la comitetele județene Brașov și

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mongole, joi, a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie româno-mongolă, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară și a fost 
vizionat un film documentar mongol.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-mongolă. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

A fost prezent Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

Cu același prilej s-a deschis o ex
poziție fotodocumentară care prezin
tă aspecte din viața și activitatea 
poporului mongol.

★
La Muzeul satului și de artă popu

lară din Capitală s-a deschis, joi, o 
expoziție de pictură cuprinzind lu
crări ale artistului american R. Lee 
White care valorifică într-o manieră 
originală tradițiile culturale stră
vechi ale indienilor americani.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului A- 
faoerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

VĂ INFORMĂM DESPRE,

Mobilier modern, multifunctional
De la un capăt la altul de tară 

se construiește intens si nu e zi 
să nu fie predate ..la cheie" zeci 
si zeci de noi apartamente, care 
trebuie mobilate după dorința si 
priceperea celor care le vor locui. 
La consiliile populare se oficiază 
noi si noi căsătorii, iar casele in 
care păsesc tinerele perechi sau 
apartamentele nou construite au 
nevoie de mobilier. Ce oferă ma
gazinele comerțului de stat profi
late pe vînzarea de mobilă cum
părătorului dornic să-si vadă oasa 
pusă la punct ? Un raid prin cîteva 
unităti noi din Capitală (nr. 14 din 
Bd. Aviatorilor, nr. 9 din cartierul 
Drumul Taberei, nr. 32 din Bd. 
Gării de Nord si altele) ne edifică 
asupra diversității mobilierului ex
pus la vinzare, multitudinii de ex
ponate. strădaniei de a sugera so
licitatorului modul în care să-si 
folosească spațiul disponibil si. în 
funcție de preferințe, pentru ce 
anume fel de mobilă să opteze. O 
discuție cu Vasile Munteanu. șeful 
unității nr. 32. Bd. Gării de Nord 
6—8. unul dintre pasionatii co
merțului de acest gen. care cu
noaște bine depozitele de mobilier, 
este edificatoare în ce privește sor
timentele de mobilă existente nu 
numai la unitatea de care răs
punde. ci si în majoritatea unită
ților de profil din tară. Magazi
nele dispun de toate tipurile de 
mobilier — de la cel mic (suporți 
reviste, banchete-telefon, como
de. lăzi, portmantouri, pupitre 
etc) pină la garnituri complete 
(camere de copii și tineret, dormi
toare. sufragerii, canapele cu fo
tolii, holuri. biblioteci). Unitatea 
amintită si unitățile de profil in 
genere dispun de numeroase ti
puri de biblioteci, printre care 
..Viviana". „Modern", „Viorela", 
..Grand". .;Provița“. care mai de 
care mai atrăgătoare. O bibliotecă 
elegantă este „Luvru". compusă 
din tnei tronsoane detașabile, avînd 
incorporată în ea o vitrină si un 
corp cu TV. Produsă de I.P.L. 
București, cu ornamente florale 
din lemn executate manual, aceas
tă bibliotecă retine atentia prin 
frumusețe si multifunctionalitate. 
I s-ar asorta, sîntem asigurați, o 
canapea cu două fotolii executate 
de CIL Pipera.

Pentru doritorii de sufragerii cla
sice se recomandă produsele „Si- 
riu", „Nehoiu" — ambele cu orna
mentații florale — sau „Miraj" — 
in componenta căreia intră un bu
fet cu vitrină, servantă, masă TV, 
masă, 6 scaune, birou, scaun cu 

Sibiu ale P.C.R., precum și la con
ducerea Departamentului Cultelor și 
a Bisericii evanghelioe din România.

în cadrul întflnirilor și convorbi
rilor avute au fost abordate proble
me ale raporturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Social- 
Democrat, dintre România și R.F.G., 
sublinindu-se de ambele părți dorin
ța de a dezvolta în continuare, pe 
multiple planuri, colaborarea dintre 
cele două partide și țări, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei pro
movării păcii, dezarmării, securității 
și cooperării în Europa și în lume.

Delegația Partidului Social-Demo
crat din R.F.G. a vizitat obiective 
economice și sodal-culturale, a avut 
intilniri cu oameni ai muncii, luind 
cunoștință nemijlocit de realizările 
obținute in dezvoltarea economică și 
socială a țării, în asigurarea bazei 
materiale și a cadrului democratic 
instituționalizat pentru participarea 
țuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, religie sau 
de altă natură, la conduoerea întregii 
societăți, pentru înfăptuirea dreptu
rilor și libertăților fundamentale, a 
egalității și echității pentru toți ce
tățenii patriei.

Au fost prezenți Roger Kirk, am
basadorul Statelor Unite ale Ameri- 
cii la București, alți șefi de misiuni 
diplomatioe acreditați in țara 
noastră.

★
în centrele universitare Iași și 

Cluj-Napoca a inceput ediția 1987 a 
cursurilor internaționale de vară in
titulate „România — cultură și civi
lizație" și „Civilizația românească, 
civilizație universală. Spațiul cultu
ral românesc de la antichitate la 
epoca contemporană". Primul dintre 
cursuri se va încheia la 21 iulie, iar 
celălalt la 25 iulie. Programul de 
desfășurare a cursurilor la care par
ticipă cadre didactice universitare, 
cercetători, studenți din mai multe 
țări ale Europei, Asiei, Americii de 
Nord, Africii, prevede prelegeri, mese 
rotunde, simpozioane, dezbateri axa
te pe probleme de specialitate. 
Cursanții au. de asemenea, posibili
tatea să participe la excursii docu
mentare la monumente istorice și 
culturale, la gale de film, recitaluri 
artistice și muzicale.

în continuare, la 23 iulie, in Capi
tală vor debuta tradiționalele 
cursuri de vară și colocvii științifice 
de limbă, literatură, istorie și artă 
ale poporului român, organizate de 
Universitatea din București. Ele vor 
lua sfîrșit la 18 august.

(Agerpres)

braț pentru birou, dulap cu două 
uși, canapea, 2 fotolii și o măsu
ță, piesele fiind realizate cu intar
sii paltin pe furnir de mahon. Un 
produs mai nou e sufrageria 
„Luiza", executată de „Arta mobi
lei" din București, cu decorațiuni 
florale și multiple funcționalități.

în afară de sufragerii, sint reco
mandate camerele studio „Luiza" și 
„Liliana", „Viorela" sau „Elvis" — 
ambele cu motive ornamentale și 
in compohența cărora intră dula
puri cu 3 sau 4 uși, studio cu ladă, 
toaletă cu oglindă și un taburet.

Tinerii căsătoriți își pot mobila 
locuința cu dormitoare „Alex", 
„Cristi", „Ceahlău", toate executate 
pe stejar mat. sau cu „Rejence" și 
„Miraj" cu finisaj luciu-oglindă. 
O mobilă mai pretențioasă — dor
mitoarele „T.M" cu o nuanță plă
cută, cu furnir de frasin produs 
la Timișoara, „Aura" la Constanța 
și altele.

în ce privește mobila de bu
cătărie, iată cîteva denumiri de 
reținut : bufetele clasice „Dafin"

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la Plenara Consiliului Politic 
Superior al Armatei cu activul

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al forțelor armate,
In numele comuniștilor, uteciștilor. al tuturor fiilor țării aflați la datorie 

sub drapel, participanții la Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei 
cu activul își reafirmă, și cu acest prilej, sentimentele de aleasă prețuire, 
dragoste fierbinte și vie recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și 
statului nostru, ctitor al României socialiste moderne, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, luptător neînfricat pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Asemenea tuturor oamenilor muncii, dăm o înaltă apreciere și ne 
manifestăm deplina adeziune față de prodigioasa dumneavoastră activitate 
revoluționară consacrată elaborării și aplicării strategiei edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, 
adoptării și înfăptuirii unor cutezătoare obiective și programe de dezvol
tare economico-socială a țării, care au făcut ca patria noastră să cunoască, 
în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, o înflorire fără precedent.

Participanții Ia plenară, relevind cu legitimă mindrie și satisfacție va
loarea excepțională pe care o reprezintă pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă din armată vasta dumneavoastră operă, își exprimă 
nemărginita lor gratitudine față de dumneavoastră, care ați imprimat un 
curs înnoitor muncii la toate nivelurile, ați dinamizat preocupările oștirii 
pentru îndeplinirea exemplară a misiunii sale.

Dăm, totodată, glas, și cu acest prilej, sentimentelor de aleasă stimă și 
recunoștință pe care comuniștii din armată, întregul personal le nutresc 
față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și de stat, pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidului, la creșterea puternică a științei, in- 
vățămintului și culturii.

Raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, in lumina 
programului ideologic al partidului, a inestimabilei dumneavoastră opere, 
Consiliul Politic Superior al Armatei, organele și organizațiile de partid, toți 
comuniștii acționează cu hotărire pentru înarmarea intregului personal 
cu concepția revoluționară a partidului nostru despre lume și viață, pentru 
sporirea calității și eficienței activității de propagandă și politico-educative, 
in scopul dezvoltării conștiinței socialiste, patriotice a militarilor, mobilizării 
lor la îndeplinirea planului pregătirii de luptă și politice, a Directivei 
comandantului suprem.

Sîntem ferm hotăriți să ne consacrăm toate eforturile creșterii rolului 
politic conducător al organelor și organizațiilor de partid in perfecționarea 
activității in toate domeniile, pentru a intimpina cel de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii socialiste, Conferința Națională a partidului și 
aniversarea a 10 de ani de la proclamarea Republicii cu noi și importante 
succese în întregul proces de instruire și educare a trupelor. Vom acorda o 
atenție sporită cultivării mîndriei față de eroicul trecut de luptă al po
porului, pentru mărețele realizări ale glorioasei Epoci Nicolae Ceaușescu 
și minunatele perspective de dezvoltare a patriei noastre.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că vom des
fășura o intensă muncă politico-ideologică de dezvoltare a conștiinței socia
liste, patriotice a militarilor, de înnobilare a profilului lor politico-moral 
astfel incit oștirea țării să fie întotdeauna gata, la chemarea patriei și parti
dului, la ordinul dumneavoastră, să apere, împreună cu poporul, cuceririle 
revoluționare, integritatea teritorială, independența și suveranitatea Repu
blicii Socialiste România.

★
Joi a avut Ioc Plenara Consiliului 

Politic Superior al Armatei cu ac
tivul, care a dezbătut activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid și 
ale U.T.C. din armată pentru 
asigurarea înfăptuirii hotăririlor 
Congresului al XIII-lea privind in
tensificarea activității teoretice, 
ideologice și politico-educative, creș
terea calității și eficienței acesteia, 
în scopul mobilizării întregului per
sonal la îndeplinirea exemplară a 
prevederilor Directivei comandan
tului suprem.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Cadran mondial • România — 

Ceaușescu — Pace

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 iulie (ora 21) — 13 iulie, 
(ora 21). In tară : Vremea va fi in 
general instabilă, Îndeosebi in regiu
nile nordice, in prima parte a inter
valului, apoi va deveni frumoasă. O- 
rul va fi variabil, cu innorări mai ac-

A

și „Iulia", bucătăriile cu corpuri 
suspendate „T.S. 83", „Nona", „Pro- 
bota". „Selena", ultimelș două fiind 
executate din melamină într-o ex
celentă imitație a lemnului riatur.

Se află in vinzare un divers 
mobilier pentru copii și tineret. Se 
recomandă camerele de tineret 
„T102", „Babadag", „Sandina" 
„Aurora", furniruite cu stejar sau 
frasin, în culori mai deschise, cu 
finisaj mat. Pentru cei mici, unită
țile specializate au pus în vinzare 
pătuțuri, țarcuri, balansoare.

Pentru solicitanții de piese sepa
rate, unitățile de profil dispun de 
scaune și mese pliante, dulapuri 
separate cu două sau trei uși, cana
pele, mese și tabureți de bucătărie, 
dulăpioare pentru pantofi șl al
tele. Este de reținut că toate ma
gazinele de mobilă din țară au la 
vinzare produsele amintite carac
terizate, în genere, printr-o mai 
bogată funcționalitate, printr-un 
plus de elegantă și trăinicie.

M. CUIBUȘ

★
La lucrările plenarei a participat 

tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă însufletitoare, de 
puternică angajare patriotică și re
voluționară, participanții la plenară 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
noastre armate.

20.50 Programul ideologic al partidului 
— programul unei ample activi
tăți de formare a omului nou. 
Democrația culturii. Documentar

21,10 Serial științific. „Aventura cu
noașterii". Episodul 5

21,35 Imagini din R.P. Mongolă
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

centuate in primele zile, în jumătatea 
de nord a tării. Ploi, care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, vor cădea, local, 
in Crlșana, Maramureș, Transilvania și 
Moldova și izolate in rest. Izolat, can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe 
metrul pătrat. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
în zona de munte. Temperaturile mi
nime vor oscila între 10 și 20 de gra
de, izolat mal coborîte, iar maximele. 
In general, între 22 șl 30 de grade.

DE LA C.E.C.
Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobîndă „pe termen"

Instituție bancară specializată în 
relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de e- 
conomisire care sint destinate să 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuintei și spi
ritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de economii 
cu dobindă „pe termen". Depune
rile pe acest libret se efectuează 
pentru o durată minimă de păs
trare la C.E.C. de un an, acordîn- 
du-se o dobindă în numerar de 3,5 
la sută pe an. în cazul restitui
rii inainte de împlinirea unui an. 
se acordă o dobîndă de 1,5 la sută 
pe an.

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la 
unitățile P.T.T.R. șl cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 1 000 
de lei, fiecare depunere constituin- 
du-se ca un depozit separat pe o 
filă a libretului.

Pe lingă avantajele specifice a- 
cestui instrument de economisire, 
titularii libretelor de economii cu 
dobindă „pe termen" beneficiază 
și de avantajele și drepturile ge
nerale, acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor.

Astfel, toți depunătorii la C.E.C. 
beneficiază de garanția statului a- 
supra sumelor depuse, acestea pu
țind fi restituite oricînd, de păs
trarea secretului privind numele 
depunătorului, operațiile efectuate 
și sumele economisite de aceștia.

De asemenea, toți depunătorii la 
C.E.C. beneficiază de scutiri de 
impozite și taxe a tuturor opera
țiilor și serviciilor efectuate de 
unitățile C.E.C., de dreptul de a 
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C.. 
de dreptul dea lăsa moștenire su
mele depuse, precum și de drep
tul de a condiționa restituirea su
melor depuse la C.E.C.

în același timp, toți depunătorii 
la C.E.C. beneficiază de impres
criptibilitatea sumelor depuse, care 
dă dreptul titularilor de a dispu
ne de sumele economisite și de
puse pe un instrument de econo
misire timp nelimitat. Casa de 
Economii și Consemnațiuni avînd 
obligația de a le păstra și restitui 
atunci cînd titularul sau persoa
nele cu drept de dispoziție Ie so
licită.

BRAȘOV : O nouă 
capacitate de producție
In cadrul Combinatului de pre

lucrare a lemnului din Brașov a 
fost dată în exploatare secția de 
semifabricate din lemn pentru mo
bilă care va asigura panourile pen
tru fabricarea mobilei, contribuind 
în felul acesta la valorificarea su
perioară a lemnului. Pe aceeași 
platformă a mai fost realizat — cu 
o lună mai devreme — depozitul de 
cherestea in care uscarea se asi
gură pe cale naturală. (N. Mocanii).

ZALĂU : Apartamente 
pentru oamenii muncii

De la Începutul anului și pînă 
In prezent. în municipiul Zalău au 
fost date în folosință 450 de noi a- 
parbamente. Cele mai multe dintre 
ele au fost construite in modernul 
cartier Dumbrava-Nord. care. în fi
nal. va cuprinde 3 000 de aparta
mente. Blocurile de locuințe din a- 
cest cartier se disting printr-o e- 
Jegantă linie arhitectonică, con
fort sporit. (Eugen Teglaș).

BUZĂU : Realizări ale brigadierilor
Brigadierii de la Șantierul na

țional al tineretului de la sistemul 
de îmbunătățiri funciare „Cimpia 
Buzăului" au raportat încheierea, 
inainte de termen, a lucrărilor de 
betonare la primele trei biefuri, în- 
sumind 14 km de canal. Tinărul 
inginer Gheorghe Casian, de două 
luni comandant adjunct al Șantie
rului național al tineretului, a ți
nut să ne precizeze că la Ulmeni- 
Buzău s-a creat in scurt timp o 
adevărată școală a bărbăției, a ti
nereții și dăruirii revoluționare, 
care își ține cursurile zi-lumină, in 
amfiteatrele naturale din „Cimpia 
Buzăului". Mii de metri cubi de 
pămint. sint dislooați pentru a se 
face cale liberă apei dătătoare de 
viață acestor păminturi. Utilajele 
de mare complexitate tehnică, con
duse cu siguranță și măiestrie de 
tinerii brigadieri din județul Bu
zău și din alte localități ale țării, 
lasă in urmă canalul betonat.

— Tinerii prezenți pe șantierul 
național de la Ulmeni — ne-a spus 
inginerul Vasile Micu, de ,1a stația 
de utilaj greu pentru transport și 

^construcții Constanța — nu sint

UNIVERSIADA ’87

Primele medalii de aur pentru delegația 
studenților sportivi români

• Noemi Lung a cîțtigat probele de 200 m mixt și 400 m liber 
cu noi recorduri ale Universiadei

Prima medalie de aur pentru de
legația studenților sportivi români 
la Universiada de vară de la Zagreb 
a fost cucerită de înotătoarea Noemi 
Lung, clasată pe locul 1 în dificila 
probă de 200 m mixt, cu timpul de 
2T5”64/100 (nou record al Universia
dei). Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine Mildred Muis 
(Olanda) — 2’18”21/100. Marianne
Muis (Olanda) — 2T8”31/100, Anca 
Pătrășcoiu (România) — 2’18”37,100, 
Jenellse Bosse (S.U.A.) — 2’20”42/100, 
Susannah Borownsdon (Anglia) — 
2’20”82/100, Manon Cennhe (Canada) 
— 2’22”45/100. Naomi Sekido (Japo
nia) — 2’23”33/100.

Confirmind pronosticul antrenoru
lui său Gheorghe Dimeca. băimă- 
reanca Noemi Lung a făcut o cursă 
perfectă, impresionind prin pregăti-

★
La baza nautică „Jarun" din apro

piere de Zagreb a inceput concursul 
de caiac-canoe din cadrul Jocurilor 

. mondiale universitare de vară.
în seriile probei de canoe simplu 

1 000 m, cel mai bun timp a fost 
reafizat de sportivul român Aurel 
Macarencu — 4T6”3O/lO0, urmat de

FOTBAL : Tragerea la sorți 
pentru cupele europene

• in „Cupa campionilor
Ieri, la Geneva s-a desfășurat 

tragerea' la sorți a echipelor pentru 
meciurile din primul tur al cupelor 
europene, ediția 1987—1988.

In cea mai importantă dintre a- 
ceste competiții intercluburi, „Cupa 
campionilor", sorții au stabilit ca 
echipa campioană a României, 
Steaua, să întilnească, mai întii la 
București, pe M.T.K. Budapesta. în 
aceeași competiție de virf rețin a- 
tenția citeva partide intre echipe bi
necunoscute : Real Madrid — A.C. 
Napoli, Dinamo Kiev — Glasgow 
Rangers și Bordeaux ■— Dynamo 
Berlin. F.C. Porto, campioana euro
peană 1986—1987, va întîlni pe Var- 
dar Skoplie, iar finalista Bayern 
Miinchen pe Sredeț Ț.S.K.A. Sofia.

Dinamo București va juca in pri
ma etapă a „Cupei cupelor" cu echi
pa belgiană F.C. Malines. Cum for
mațiile Steaua, Dinamo și Sportul 
studențesc, prin tragerea la sorți ar 
trebui să joace, toate trei, primele

teatre
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Universul
artei vocale". Recital de canțonete. 
Vasile Speranță — tenor, la pian Dan 
Ardelean — 17,30; (Ateneul Român) : 
„Comori camerale". Cristian Vlad — 
clarinet, Dana Borșan — pian, La- 
dislau Horvath — vioară. Cătălin 
Abăcioaie — vioară, Traian Ionescu
— violă, Victor Popescu — violoncel
— 19
• Opera Română (13 18 57, în foaier): 
Recital de canto — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18,30; Anotimp de aur, Spec
tacol de sunet și lumină In Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu — 21
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18,30; (sala Studio) : La un pas de 
fericire — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19

GORJ : Gilortul produce mai multă energie
Supuse voinței omului, apele învolburate ale riuluf Gilort. ale că

rui izvoare cristaline își au obîrșia în inima Munților Paring, aduc 
nu numai bucurii și desfătare oamenilor locului, ci și contribuție reală 
la satisfacerea cerințelor vieții moderne. Lucrătorii întreprinderii de 
rețele electrice Gorj au trecut în ultimii ani la edificarea unui sistem 
de microhidrocentrale care valorifică din plin puterea apelor sale. Ieri, 
la Novaci a avut loc un eveniment deosebit : atingerea capacității pre
văzute — 2 400 kW — și încheierea probelor tehnologice la cel de-al 
treilea obiectiv energetic construit pe Gilort. Ca urmare, la ora actua
lă. Gilortul dispune de capacități care însumează o putere de 5 800 kW. 
Noul obiectiv este prevăzut cu echipamente energetice de înaltă fiabi
litate. produse in întregime de industria românească. Alte noi micro
hidrocentrale se află în construcție sau vor fi în curind începute în aval, 
precum și pe riurile Galbenu și Olteț. Pînă la sfîrșitul cincinalului, pe 
riurile interioare din zona Gilortului vor fi amenajate uzine electrice 
care vor însuma o putere instalată de peste 15 000 kW. (Dumitru Prună).

IAȘI : Linie tehnologica modernă
La întreprinderea de mașini- 

agregat si mașini-unelte speciale 
din Iasi a fost realizată o nouă li
nie tehnologică de asamblare a 
arborilor cotitl pentru combine de 
recoltat păioase. Construită în în
tregime cu componente românești 
si pe baza unor soluții originale de 
înaltă eficientă, noua linie funcțio- ■ 
nează în oiclu semiautomat, confe

inginer 
la ab- 
cu pa-

la prima lucrare de asemenea an
vergură. Maistrul Beadin Ametcea, 
autoscreperiștii Constantin 
reanu, Vasile Constantin, 
Prelipcean și Emil Virnoagă 
periența orezăriilor de la 
Roșeți, Giurgeni, Făcăeni, 
nu-Hîrșova

La rîndul său, tinărul 
Silviu Nisipeanu, care de 
solvirea facultății, în urmă 
tru ani, lucrează la stația de utilaj 
greu pentru transport și construcții 
Brăila, ne-a prezentat pe cițiva 
dintre oei mai destoinici autoscre- 
periști : Petrică Tudorică, Ion 
Trandafir, Ionel Done, Gheorghe 
Bogoi. Și ei au „școala" orezăriilor 
de la Măxineni, Baldovinești, Gro- 
peni, Măcin, Roșeți, a altor lucrări 
la fel de complexe și pretent'rase.

Șantierul național al tineretului 
de la Ulmeni oferă brigadierilor 
prilejul adevăratei căliri, fizice și 
morale, la școala entuziasmului și 
patosului revoluționar, în care se 
formează oameni de nădejde, con
structori de prim rang. (Stelian 
Chiper),

i,
Ungu- 
Mircea 
au ex- 
Măcin, 
Cioba-

ACTOALUTATEA SPORTIVA

rea tehnică și condiția fizică exce
lente care i-au permis să obțină o 
victorie detașată cu mai mult de 2” 
față de olandeza Muis, ciștigătoarea 
medaliei de argint.

Realizind un veritabil tur de forță, 
după victoria de la 200 m mixt, 
Noemi Lung și-a adjudecat medalia 
de aur și în proba de 400 m liber, 
cu timpul de 4’10”84/100 — nou re
cord mondial universitar. Medaliile 
de argint și bronz au revenit înotă
toarelor americance Miky Kremer 
— 4T2”18/100 și Lisa Meyers — 

_4T8”86/100.
Astfel, intr-o singură zi, Noemi 

Lung ciștigă două medalii de aur și 
devine dublă campioană mondială 
universitară, realizind o performan
ță prestigioasă pentru înotul româ
nesc.

★
Ivan Sabjan (Iugoslavia) — 4’17”70/ 
100. La caiac dublu 1000 m, Daniel 
Stoian și Angelin Velea (România) 
au cîștigat în serii cu timpul de 3’32”, 

întrecerile continuă cu serii, reca
lificări și semifinale, duminică după- 
amiază urmînd să se dispute finalele.

Steaua — M.T.K. Budapesta
meciuri din turul întii pe terenurile 
din București, ordinea de prioritate 
o va avea Steaua, în „Cupa campio
nilor". In programul celorlalte două 
reprezentante ale noastre vor inter
veni probabil schimbări de date sau 
inversarea ordinii meciurilor tur și 
retur.

în „Cupa U.E.F.A.", Universitatea 
va avea drept adversară formația 
portugheză Chaves, prima partidă la 
Craiova; Sportul studențesc va juca 
cu echipa poloneză Katowioe, iar 
Victoria București cu Larnaka (Ci
pru), primul meci în deplasare. Și 
în „Cupa U.E.F.A.", încă din primul 
tur se vor întilni cîteva dintre echi
pele cunoscute pe plan european : 
în primul rînd, Celtic Glasgow cu 
Borussia Dortmund.

Amintim că datele meciurilor din 
etapa întii a cupelor europene sint 
16 septembrie pentru tur și 30 sep
tembrie pentru retur.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (grădina Boema) : 
Artiștii și Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18

cinema
• Cucoana Chirița : B U Z E ș T I
(50 43 58) — 15; 17; 19
t O zi la București : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Răpirea fecioarelor : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Liceenii : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Haiducii Iul Șaptecal : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pistruiatul (I—II) — 9; Andrei 
Rubliov — 12; 15,30; 19 : UNION 
(13 49 04)
• Pistruiatul (III) ! LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

rind operațiilor pe care le execută 
un ridicat grad de precizie și fia
bilitate în exploatare. (Manole 
Corcaci).

CERNAVODĂ : Unități 
prestatoare de servicii

La Cernavodă, oraș aflat tn pli
nă dezvoltare economică si socia
lă. cooperația meșteșugărească a 
deschis în aceste zile noi unităti 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. Printre acestea se numără o 
secție de confecționat si montat 
jaluzele pentru apartamentele noi
lor blocuri de locuințe, o unitate 
profilată pe reparații de mecani
că fină si o ceasornicărie. în zile
le următoare se vor deschide noi 
unităti. (George Mihăescu).
I

VILCEA : Popasuri 
turistice

într-un loc deosebit de pitoresc, 
pe platoul „Orizont", care străiuie 
spre vest stațiunea Govora. a fost 
amenajat un popas turistic dotat cu 
căsuțe pentru cazare, o unitate de 
alimentație publică, mijloace de a- 
grement și divertisment.

O altă unitate similară, de astă- 
dată aparținind stațiunii Călimă- 
nești-Căciulata. cu o capacitate de 
cazare de 100 locuri, a fost inau
gurată la ieșirea din defileul Ol
tului. în imediata vecinătate a hi
drocentralei Turnu si a oastrului 
roman Arutela. de la oare a si fost 
preluat numele noului popas turis
tic. (Ion Stanciu).

BOX: O cupă 
frumoasă

Organizatorii campionatelor mon
diale de juniori au oferit delegației 
române o frumoasă cupă-trofeu pen
tru locul al III-lea pe țări, cupă ce 
pare cu atit mai frumoasă, cu cit, 
după cum se știe, boxul nostru a fost 
reprezentat pe ringul din Havana 
numai de trei sportivi, dintre care 
doi au cucerit medalii de aur. Iată ce 
ne spune Mihai Leu, campion mondial 
la categoria ușoară, despre cel mai 
dificil dintre meciurile pe care le-a 
susținut, adică cel din semifinală cu 
Buskunov (U.R.S.S.), boxerul care in 
precedentul meci intrecuse pe repre
zentantul Cubei : „A fost un contra
candidat energic și insistent, pe care 
l-am întrecut insă la capitolul 
tehnico-tactic, folosind mereu și efi
cient •'brațul din față». In excelenta 
condiție fizică in care mă aflam, 
cu toată umezeala din aer și căldura 
in jur de 40 grade, mă simțeam ca
pabil să mai boxez citeva minute 
bune. Acum voi depune toate efor
turile ca să ocup un loc in formația 
României pentru turneul J.O. din 
1988“. Francisc Vaștag, proaspăt cam
pion mondial la categoria semimijlo- 
cie, după ce anul trecut fusese cam
pion european de juniori la cea 
ușoară : „Și pentru mine, partida- 
cheie a fost in semifinală. Cubane
zul Cano era unul din marii favo- 
riți ai galeriei, pentru că la prece
dentele intilniri ciștigase numai prin 
K.O. in primele secunde ale meciu
rilor ! Un stingaci mai inalt ca mine, 
cu o directă necruțătoare, pe care am 
resimțit-o, deși o blocasem. Dar nici 
directa mea de dreapta nu-i de 
lepădat. Am făcut o fentă și l-am 
trimis la podea, tn rundul al doilea 
l-am strins intr-un colț și prin serii 
prelungite am provocat al doilea 
K.D. Clnd i-a permis arbitrul să 
reia lupta, directa mea și-a spus 
definitiv cuvintul, era al treilea 
K.D. Arbitrul l-a abandonat. în sală 
era zăpușeală mare și liniște. In fi
nală, cu italianul Marro, a fost ușor, 
fiindcă ii era teamă. Vreau s-ajung 
și eu pe ringul olimpic, să reprezint 
cu cinste culorile sportive ale Româ
niei".

Valeriu MIRONESCU

„Ring-Voința"
Continuă cu mult succes de public 

turneul „Ring-Voința" care se des
fășoară în grădina „Timpuri Noi" 
din Capitală — Calea Dudeștl nr. 
132, in organizarea asociației spor
tive Voința și a Administrației de 
Stat Loto-Pronosport. Gala semi
finală de astăzi va începe la ora 17, 
iar reuniunea finală se va desfășu
ra mîine, de asemenea de la ora 17,

• Gheața verde : GRADINA LIRA 
— 21
• Pline, aur, nagan : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Casa de lingă rîu : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Șatra: MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
• Cuibul de viespi : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 19,30. STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15: 14,30; 16,45; 19
• Adevăratul curaj : COSMOS 
(27 54 97) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30
<9 Omagiu romanței — Ioana Radu : 
COSMOS — 19,45
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
O Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11.30; 14,15; 17; 19,45 
<9 Jandarmul și jandarmerițele : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17.15; 19,30, 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21
e Adio, vară verde : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19



MESAJUL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 
adresat celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite 

pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. VII)
(Urmare din pag. I)
dezvoltare eoonomică și socială care — pornind de la 
prioritățile și posibilitățile concrete ale fiecărei țări 
— să asigure creșterea susținută a forței economice și 
ridicarea nivelului de trai al popoarelor lor. Aceste 
eforturi ale țărilor în curs de dezvoltare — ca. de alt
fel, eforturile de progres ale tuturor statelor — trebuie 
însă să fie susținute prin dezvoltarea unei largi și 
neîngrădite colaborări internaționale, bazate ferm pe 
principii de deplină egalitate, de respect al indepen
denței și suveranității naționale, neamestec in trebu
rile interne și avantaj reciproc, pe dreptul fiecărui 
popor de a fi deplin stăpin pe bogățiile sale naționale 
și de a le valorifica în concordanță cu interesele pro
prii. In acest spirit, sporirea sprijinului pentru țările 
in curs de dezvoltare reprezintă nu numai o obligație 
morală a statelor dezvoltate, dar și o imperioasă ce
rință obiectivă a normalizării vieții economice și po- 
litioe mondiale, a asigurării progresului și păcii în în
treaga lume.

Considerăm că actuala Conferință U.N.C.T.A.D. poate 
contribui într-o măsură importantă la impulsionarea 
acțiunilor consacrate lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice mondiale, prin 
elaborarea și promovarea unor măsuri și programe 
concrete de așezare pe baze mai echitabile a rela
țiilor economioe și financiare internaționale, de 
sprijinire a programelor de dezvoltare economică și 
de valorificare a bogățiilor naționale ale țărilor în 
curs de dezvoltare, ale tuturor popoarelor.

In mod deosebit, se impune să se treacă la acțiuni 
hotărîte pentru soluționarea globală, politioo-econo- 
mică, a problemei datoriilor externe extrem de mari 
ale țărilor în curs de dezvoltare, să se facă totul 
pentru rezolvarea acestei probleme pe baza unor 
criterii și principii care să țină seama de nivelul de 
dezvoltare al țărilor respective, de posibilitățile lor 
de plată, cît și de eforturile pe care ele trebuie să 
le facă pentru asigurarea progresului lor economic 
și social. România a prezentat la O.N.U. și în dife
rite foruri internaționale propuneri concrete în 
această direcție — și anume să se treacă la anularea 
totală a datoriilor țărilor celor mai sărace, să se re
ducă. in proporții corespunzătoare, datoriile tuturor 
celorlalte țări și să se «eșaloneze pe o perioadă de 
15—20 de ani restul datoriilor cu o dobindă minimă 
sau chiar fără dobindă. Trebuie să se stabilească un 
plafon maxim pentru plățile anuale în contul da
toriei externe, care să nu depășească 10 la sută 
din încasările obținute din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare. Se impune să se treacă la o reducere 
generală a dobînzilor — inclusiv de către B.I.R.D. și

F.M.I. — și, totodată, să se asigure acordarea, în 
continuare, de noi credite țărilor în curs de dezvol
tare, în condiții avantajoase, cu dobinzi raționale, in 
scopul dezvoltării lor economico-sociale.

în același timp, este necesar ca la Conferința 
U.N.C.T.A.D. să se elaboreze măsuri cane să ducă la 
soluționarea problemei preturilor, mai ales la mate
riile prime, la asigurarea stabilității acestora, să se in
troducă mai multă ordine și spirit de echitate în 
domeniul financiar-monetar. In general se impune 
înlocuirea actualului sistem financiar-monetar ine
chitabil cu un sistem nou, bazat pe principii de echi
tate și egalitate, care să stimuleze și să sprijine în 
mod real eforturile de progres și dezvoltare ale tu
turor statelor, și în primul rînd ale țărilor rămase 
în urmă.

Se impune, de asemenea, să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru înlăturarea protecționismului 
și liberalizarea schimburilor economice dintre state, 
pentru eliminarea oricăror forme de presiuni și con
diționări politice și de altă natură, a oricăror îngră
diri și bariere artificiale din calea oomerțului inter
național. pentru promovarea unor relații economice 
de deplină egalitate, respect al independenței și su
veranității naționale, neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc.

în vederea soluționării tuturor acestor probleme 
grave și complexe, considerăm că ar fi necesar ca 
sesiunea U.N.C.T.A.D. 6ă ducă la convocarea unei 
conferințe speciale în cadrul O.N.U., la care să parti
cipe, în condiții de deplină egalitate, at'ît țările în 
curs de dezvoltare, cit și țările dezvoltate, să deter
mine angajarea de negocieri efective și obținerea de 
rezultate pozitive în cadrul acestora, care să răs
pundă intereselor și aspirațiilor de progres ale tu
turor țărilor, necesității dezvoltării armonioase și 
stabile a economiei mondiale. România apreciază că, 
în acest scop, ar fi deosebit de utilă crearea unei 
comisii speciale de lucru. în cadrul U.N.C.T.A.D.. care, 
pe baza dezbaterilor actualei conferințe, a propu
nerilor ce se vor face, să elaboreze măsuri concrete 
în vederea soluționării aoestor probleme.

în încheiere, doresc să exprim speranța șl con
vingerea că măsurile și hotărîrile pe care le va adopta 
actuala Conferință U.N.C.T.A.D. vor contribui în mod 
pozitiv la soluționarea marilor probleme ale vieții 
economice mondiale, la eforturile generale pentru 
dezvoltarea eoonomico-socială independentă a tuturor 
popoarelor, pentru întărirea colaborării internaționale, 
pentru destindere. înțelegere și pace in lume.

Cu această convingere, urez succes deplin lucrări
lor celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare !

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII U.N.C.T.A.D.

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
primit

GENEVA 9 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a Vll-a 
sesiuni a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D. VII). în cadrul cere
moniei inaugurale au rostit alocu
țiuni Javier Perez de Cuellar, secre
tarul general al O.N.U., Pierre Au

cu deosebit interes
bert, președintele Confederației El
vețiene, și Lazar Moisov, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
țara-gazdă a precedentei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D.

In cadrul primei ședințe plenare 
a conferinței, partici.panții au fost 
informați despre mesajele de salut 
primite din partea unor șefi de stat

și de guvern. A fost transmis mesa
jul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat U.N.C.T.A.D. VII, 
care a fost primit cu deosebit in
teres.

Mesajele șefilor de stat și de gu
vern vor fi difuzate ca documente 
oficiale ale conferinței.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmâno-cehoslovac

PRAG A 9 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Gustav

Husak a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și urări de noi succese In în
treaga activitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care efectuează o 
vizită la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Intilnirea reprezentanților M.A.E. din unele țări socialiste
Schimb de vederi in legătura cu problemele aflate pe ordinea 

de zi a viitoarei sesiuni a O.N.U.
SOFIA 9 (Agerpres) — In zilele de 

6—7 iulie a avut loc la Sofia o în- 
tilnire de lucru a reprezentanților 
ministerelor afacerilor externe din 
unele țări socialiste. Cu această 
ocazie s-a efectuat un schimb de ve
deri in legătură cu problemele aflate

pe ordinea de zi a celei de-a 42-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Delegația țării noastre a fost 
condusă de tovarășul Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

„Pentru pace, securitate și cooperare 
in bună vecinătate"

Intilnirea internațională de la Ulan Bator a reprezentanților 
unor partide comuniste și revoluționar-democratice din Asia 

și zona Pacificului
ULAN BATOR 9 (Agerpres).

In capitala R.P. Mongole, Ulan Ba
tor, s-au încheiat, joi. lucrările unei 
întîlniri internaționale a reprezen
tanților a 21 de partide comuniste și 
revoluționar-democratice din Asia și 
zona Pacificului. desfășurată sub 
deviza „Pentru pace, securitate și 
cooperare in bună vecinătate in re
giune".

Comunicatul de presă — transmis 
de agenția T.A.S.S. — relevă că 
participanții și-au exprimat îngrijo
rarea față de menținerea incordării 
și instabilității în cea mai întinsă 
și mai populată zonă de pe planeta 
noastră. S-a subliniat că în Asia și 
regiunea Pacificului sînt posibilități 
reale pentru unirea eforturilor tutu

ror statelor în vederea edificării 
unei lumi a păcii, lipsită de arme 
nucleare. Acestui deziderat major 
i-ar sluji orice pași spre dezarma
rea nucleară și încetarea cursei înar
mărilor, spre lichidarea focarelor de 
tensiune și adoptarea unor măsuri 
de încredere. Aceasta ar permite o 
colaborare economică reciproc avan
tajoasă și afirmarea principiilor 
nefolosirii forței și amenințării cu 
forța, reglementării pe cale pașnică 
a diferendelor, neimixtiunii în tre
burile interne, reducerii radicale a 
cheltuielilor militare și utilizarea 
resurselor astfel eliberate în spriji
nul dezvoltării social-economice și 
culturale a țărilor în curs de dez
voltare.

Nivel ridicat al șomajului 
în țările Pieței comune

BRUXELLES 9 (Agerpres). — La 
Bruxelles au fost publicate datele 
revizuite ale prognozei de dezvoltare 
economică și socială pe anul în curs 
a țărilor membre ale C.E.E. Pe an
samblul Pieței comune se antici
pează o rată de creștere de 2.2 la 
sută și o rată a șomajului de 11,8 la 
sută. Potrivit noii prognoze, rata de 
dezvoltare economică este negativă

pentru Grecia și Danemarca, de 1,1 
la sută pentru Irlanda și de 2 la 
sută pentru Luxemburg. Rata șoma
jului este deosebit de ridicată pentru 
cele mai multe țări, în frunte cu 
Spania (21,3 la sută), Irlanda (18,7 la 
sută), Italia (13 la sută), Belgia (12.8 
la sută), Olanda (11,7 la sută). Fran
ța (11,6 la sută) și Marea Britanie 
(11,3 la sută).

Sute de mii de persoane au demonstrat 
la Seul împotriva regimului dictatorial

ORIENTUL MIJLOCIU
• Opinii in favoarea convocării unei conferințe internaționale 
de pace in zonă • Intîlnire intre oameni de cultură israelieni 

și palestinieni • Evoluția situației din sudul Libanului
LAGOS 9 (Agerpres). — Intr-o 

declarație dată publicității Ja Lagos, 
președintele Nigeriei, Ibrahim Ba- 
bangida, s-a pronunțat pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu. 
Pacea si stabilitatea în regiune, a- 
preciază șeful statului nigerian, nu 
se pot realiza prin forța armelor, 
ci numai prin negocieri pașnire. oare 
să permită poporului palestinian 
să-si exercite drepturile sale legiti
me. Utilizarea crescândă a forței în 
încercarea de a rezolva unele con
flicte nu poate să ducă decît la o 
catastrofă în lume, afirmă președin
tele.

Referindu-se la ronflictul dintre 
Inak si Iran, președintele Babangida 
a lansat celor două țări apelul de a 
renunța la arme si de a ajunge la 
o soluționare echitabilă a diferen
dului dintre ele.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — A- 
proape 300 de scriitori, ziariști, ar
tiști si actori israelieni si palesti
nieni s-au întrunit recent pentru un 
dialog politic cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la războiul din iunie 
1967. Intilnirea. cea mal largă de a- 
cest fel pînă acum, și-a concentrat 
atentia asupra contribuției specifice 
oe care intelectualitatea poate să o 
aducă la instaurarea unei păci drep
te si durabile între Israel si statele 
arabe.

Un comitet nou creat urmează să 
Informeze despre acte arbitrare, a- 
restări. deportări de intelectuali pa
lestinieni. Reuniunea a notat cu sa
tisfacție faptul că teatrele ebraice 
prezintă tot mal multe piese pro
gresiste opuse războiului, ocupației și 
oprimării populației palestiniene. Au 
fost rondamnate cu putere închide
rea de teatre palestiniene, interzice
rea unor spectacole si oprimarea 
actorilor, transmite agenția A.D.N,

BEIRUT 9 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație din sudul Li
banului au supus din nou unor pu
ternice bombardamente localitățile

libaneze situate în proximitatea așa- 
zisei zone de securitate, creată ile
gal de Israel în sudul țării. Distru
gerile cele mai puternice le-au su
ferit satele Yater, Kafra, Haris și 
Ayn Tanta. Forțele de ocupație și 
elementele-marionetă aparținind așa- 
zisei „Armate a Sudului Libanului" 
au efectuat razii la Kfar Chouba și 
Chebaa. unde numeroși locuitori au 
fost supuși interogatoriilor.

Avioane militare israeliene conti
nuă, pe de altă parte, să survoleze 
teritoriul libanez, depășind în repe
tate rânduri „zidul sonic" deasupra 
Beirutului. In regiunile de sud ale 
Libanului, avioanele israeliene au 
simulat atacuri împotriva taberelor 
de refugiați palestinieni de lingă 
Saida.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Bilanțul 
victimelor ciocnirilor șl atentatelor 
produse in Liban in luna iunie a 
fost de 60 de morți, cea mai mică 
cifră lunară din ultimii trei ani. 
Potrivit informațiilor din surse ale 
poliției și spitalelor, cel mai mare 
număr de victime a fost înregistrat 
în sudul Libanului, în interiorul 
așa-zi®ei zone de securitate, ca ur
mare a ciocnirilor dintre forțele is
raeliene de ocupație și luptătorii li
banezi din rezistență, ca și a acțiu
nilor represive întreprinse de trupe
le de ocupație împotriva populației 
civile.

CAIRO 9 (Agerpres). — Potrivit 
informațiilor provenind din teritorii
le arabe ocupate, forțele israeliene 
au recurs la noi acțiuni represive 
împotriva populației palestiniene 
din teritoriul de pe malul de vest 
al Iordanului. Trupe de intervenție 
au Încercuit orașul Khalil și tabăra 
de refugiați palestinieni Balata, 
unde au fost operate percheziții, a- 
restări. Mai multe zeci de locuitori 
palestinieni au fost încarcerați pe 
baza acuzațiilor-standard de a fi 
opus rezistentă în fața autorităților 
și de a fi luat parte la demonstrații 
împotriva ocupației.

„Atitudinea S.U.A. fata de Panama 
contravine flagrant Cartei O.N.U/1

Notă a misiunii panameze la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Republica Panama a acuzat S.U.A. 
de incălcarea Cartei O.N.U. prin 
recurgerea la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței împotriva inte
grității teritoriale și independenței 
sale politice — transmite agenția 
Prensa Latina.

Intr-o notă a misiunii panameze 
Ia O.N.U., înminată secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor Unite, 
se apreciază că poziția S.U.A. față de

Republica Panama contravine flagrant 
principiilor și prevederilor Cartei 
organizației mondiale. Nota conține, 
de asemenea, o copie a scrisorii tri
mise de ministrul de externe pana
mez, George Abadia Arias, secreta
rului de stat american, George 
Shultz, în care este respinsă cate
goric rezoluția Senatului nord-ame- 
rican de la 25 iunie 1987 cu privire 
la „situația" din Panama.

Pentru continuarea 
eforturilor de pace 
In America Centrală

CARACAS 9 (Agerpres). — Mi
nistrul Uruguayan al relațiilor exter
ne, Enrique Iglesias, a confirmat că. 
in viitorul apropiat, in regiune va 
avea loc o conferință la nivel înalt 
a țărilor memhre ale „Grupului de 
la Contadora" și „Grupului de spri
jin" — transmite agenția A.N.S.A. El 
a precizat că scopul reuniunii este 
continuarea eforturilor de pace in 
America Centrală.

„În locul proiectelor militare — fonduri 
pentru soluționarea problemelor sociale"

Declarația guvernatorului statului New York

SEUL 9 (Agerpres). — O mare ma
nifestație de protest împotriva re
gimului dictatorial din Coreea de 
Sud s-a desfășurat la Seul. Organi
zată in semn de omagiu adus studen
tului Lee Han Yol, decedat în urma 
rănilor grave pricinuite de poliție, 
în timpul represiunilor împotriva 
maselor de demonstranți la 9 iunie, 
manifestația de joi s-a transformat 
într-o acțiune de amploare fără pre
cedent. populația cerind ferm înlătu
rarea Imediată a guvernului instau
rat de Chun Du Hwan și aplicarea 
neintirziată a unor măsuri concrete 
de democratizare a vieții politice și 
sociale. La manifestație au luat parte 
— după cum relatează agențiile de 
presă — cîteva sute de mii de per

soane. Intervenția carelor blindate 
ale poliției și folosirea din nou a 
grenadelor cu gaze lacrimogene nu 
au putut intimida pe demonstranți. 
Alte acțiuni similare au fost orga
nizate la Kwangju și in alte orașe.

De teama unei prăbușiri răsună
toare, guvernul sud-coreean s-a vă
zut obligat să anunțe, în aceeași zi, 
o amnistie și repunerea în dreptu
rile cetățenești a unui număr de 
2 334 de militant! pentru democrație, 
aflați in închisorile regimului. între 
aceștia figurează și cunoscutul lider 
al opoziției, Kim Dae Jung. Este 
cea mai largă amnistie declarată 
după 1980, de cînd actuala dictatură 
a preluat puterea.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Guvernatorul statului New York, 
Mario Cuomo, a declarat că fondu
rile cheltuite de Statele Unite in 
cadrul programului „Inițiativa de 
apărare strategică" (S.D.I.) și cele 
destinate altor proiecte militare 
trebuie să fie îndreptate spre ac
țiuni concrete de combatere a lipsei 
de locuințe, sărăciei și foametei in

S.U.A. Adresindu-se conferinței 
anuale a Asociației naționale pen
tru progresul oamenilor de cu
loare, organizată la New York, 
Mario Cuomo a subliniat necesita
tea alocării unor fonduri sporite 
pentru înfăptuirea programelor so
ciale, in locul irosirii unor mijloace 
materiale și umane exorbitante 
pentru realizarea obiectivelor pre
conizate de „războiul stelelor".

roma: Demisia guvernului interimar italian
ROMA 9 (Agerpres). — Premierul 

italian, Amintore Fanfani. a fost pri
mit joi ,1a Palatul Quirinale de pre
ședintele Italiei, Francesco Cossiga, 
căruia i-a remis demisia guvernului 
interimar, în vederea formării nou
lui cabinet, ca urmare a alegerilor

legislative anticipate desfășurate în 
zilele de 14 și 15 iunie. Demisia a 
fost acceptată, urmînd ca șeful sta
tului să înceapă consultări pentru de
semnarea personalității politice ce va 
forma noul guvern.

R. S. A.

Contacte pentru realizarea 
unei „alternative democratice44

PRETORIA 9 (Agerpres). — Mer
gem la Dakar să discutăm cu repre
zentanții mișcării de eliberare „o al
ternativă democratică" pentru R.S.A. 
după abolirea apartheidului — a de
clarat Frederik Van Zyl Slabbert, 
directorul Institutului sud-african 
pentru o alternativă democratică, 
citat de agenția Taniug. O soluție 
reală la criza din Africa de Sud nu 
poate fi găsită fără convorbiri cu re
prezentanți ai Congresului Național 
African (A.N.C.), aminarea acestora 
ducind numai la noi vărsări de 
singe — a spus el. Observatorii poli
tici notează că regimul lui Pieter 
Botha a lansat o campanie de discre
ditare a participanților la discuțiile 

I cu reprezentanții A.N.C.

I------- :—-. DE PRESA
| TRANSMIT:

„ZIUĂ CELOR CINCI MILIARDE"

A TRĂI DEMN PE O PLANETĂ A PĂCII
Un deziderat pentru fiecare locuitor al globului

Moment de bucurie, de satisfacție, dar și moment de reflecție : po
trivit Raportului dat publicității de Fondul Națiunilor Unite pentru ac
tivități in domeniul populației (F.N.U.A.P.), in aceste zile numărul lo
cuitorilor planetei a atins sau va atinge 5 miliarde. finindu-se seama 
că. așa cum se relevă in acest raport, la fiecare 24 de ore vin pe lume 
220 000 noi ființe umane (peste 150 pe minut, peste 9 000 pe oră, peste 
80 milioane pe an), s-a putut calcula, cu destulă exactitate, că cifra re
cord de 5 miliarde va fi atinsă intre 6 și 13 iulie, cel mai probabil miine 
11 iulie. Această zi a fost propusă de amintitul organism al O.N.U. să 
fie sărbătorită ca „Ziua celor 5 miliarde". Nașterea ipoteticului locui
tor cu numărul 5 miliarde va fi marcată in mod simbolic la Zagreb 
— localitate aleasă pentru că aici se desfășoară „Universiada", simbol 
al insăși tinereții și vigorii — printr-o ceremonie specială, in prezența 
secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

în dezvoltarea sa istorică, ome
nirea a avut nevoie de milenii și 
milenii pînă să ajungă, la începu
tul secolului al XIX-lea. (1830) la 
un miliard de locuitori. A fost însă 
nevoie de mai puțin de un secol 
(97 de ani), respectiv pină în 1927 
ca această cifră să se dubleze, după 
care termenele de adăugare a încă 
un miliard s-au scurtat progresiv : 
33 de ani pentru a se ajunge (in 
1960) la 3 miliarde ; 14 ani pentru 
a se ajunge (în 1974) Ja 4 miliar
de : si. în fine, numai 13 ani (pină 
in momentul de fată) pentru a se 
ajunge la 5 miliarde. Dacă se vor 
menține constantele demografice ac
tuale. cifra de 6 miliarde de locui
tori va fi atinsă în 1999. adică peste 
numai 12 ani. în continuare, luind 
in oalcul același ritm de creștere, 
se va ajunge la 7 miliarde în 2 010, 
8 miliarde în 2020, după care ritmul 
se va încetini, populația mondială 
urmînd să se stabilizeze in decurs 
de un secol de aci înainte în jurul 
cifrei de 10 miliarde de locuitori.

Desigur, sporirea de peste cinci 
ori a populației planetei, din 1830 
și pină astăzi, este un motiv de sa- 
Isfactie pentru omenire, o expresie 
i progresului înregistrat în dome
pile economic, social si. nu în ul
timul rind, tehnico-științific. Astăzi, 
ioeranta medie de viată este de 60

de ani. adică de trei ori mai mult 
față de ceea ce era pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea ; pe ansamblul 
globului, mortalitatea infantilă este

dici de natură eoonomico-socială din 
cei mai scăzuti.

Așadar, ce soartă 11 așteaptă pe 
viitorul nou-născut care va face ca 
numărul ființelor umane să ajungă 
la 5 miliarde 7 Din păcate, nu se 
poate spune că auspiciile îi sînt 
prea favorabile. Dacă este adevărat 
că indicele natalității este cel mai 
ridicat in țările in curs de dezvol
tare. tot atît de adevărat este ca 
indicele mortalității infantile atinge 
aici niveluri incredibile. Ce poa
te fi mai înspăimintătar decît fap
tul că zilnic mor in aceste țări, 
datorită bolilor și inanitiei. între 
40 000 și 50 000 de copii intre 1—5 
ani. adică un «pil la 1.5—2 secun
de ? Nici nu este de mirare dacă

• Intr-un secol și jumătate, populația globului a sporit de cinci 
ori. Ce soartă il așteaptă pe locuitorul cu numărul 5 miliarde ?
• Intre cursa înarmărilor și dezvoltare — o contradicție de ne
împăcat • Un îndemn la reflecție și acțiune pentru binele tu

turor locuitorilor „casei noastre comune”

în jur de 80 la mie, ceea oe «pre
zintă cam o cincime față de «ea 
ce era acum trei secole.

Toate acestea sint insă cifre me
dii. in spatele cărora se ascund mari 
discrepante. Conform amintitului Ra
port al Fondului Națiunilor Unite 
pentru activități în domeniul popu
lației. sint 90 la sută șanse ca noul 
născut să vină pe lume într-una din 
tarile în curs de dezvoltare, țări 
unde, la ora actuală, trăiesc peste 2/3 
din locuitorii planetei, unde ritmul 
creșterii demografice este cel mai 
ridicat. Acestea sînt însă si țările 
cele mai sărace ale lumii, unde indi
celui demografic i se contrapun in

ținem seama de realitatea tragi
că. și anume, că aproximativ un 
miliard și jumătate de oameni 
din țările slab dezvoltate, inclu
siv, bineînțeles, femeile care nasc, 
nu au acces la asistența medicală ; 
că numărul dootorilor la o sută 
de mii de locuitori este de cîte
va zeci de ori mai mic în aceste țări 
decît în țările dezvoltate ; că foa
metea îsi ia un tragic tribut, cifrat 
la sute de milioane anual. în rin- 
durile populației lumii a treia, nu 
o dată mamele, ele însele pradă Ina
nitiei. neavînd pur si simplu cu ce 
să-si hrănească «piii.

Dar să presupunem că noul năs-

cut cu „numărul" 5 miliarde va 
reuși să supraviețuiască, să treacă 
cu bine peste toate aceste dramati
ce încercări. Ce se va întimpla mai 
departe cu el 7 Va reuși să aibă 
parte de lumina învățăturii, să ca
pete o pregătire minimă, să deprin
dă o meserie ...cu alte cuvinte să 
se pregătească pentru viață 7 Greu 
de spus, cînd se știe că peste 200 
milioane de «pii din țările sărace 
ale lumii sint privați de posibili
tatea elementară de a învăța, teri
bil paradox al unei epoci de avînt 
fără precedent al științei si tehnicii.

Să mergem însă și mai departe, 
presupunind că. devenit adolescent, 
cel născut în 1987 va fi avut - șansa 
de a primi o educație cît de cît co
respunzătoare. Ce-1 așteaptă după ce 
va părăsi băncile ș«lii 7 Va reuși 
el să pătrundă pe piața muncii, să-și 
găsească o slujbă. în condițiile cînd 
numai in prezent numărul șomeri
lor totali sau parțiali din țările in 
curs de dezvoltare depășește o ju
mătate de miliard 7 Va dispune pen
tru el și pentru familia Pe care și-o 
va crea de o locuință adecvată, cînd 
în zilele noastre un miliard si un 
sfert de oameni, majoritatea tot din 
țările sărace, nu dispun de aseme
nea locuințe, iar o sută de milioane 
n-au nici un fel de acoperiș deasu
pra capului 7

în general, va putea duce un trai 
decent, omenesc, cind țările în curs 
de dezvoltare sînt strivite astăzi sub 
povara unei datorii externe care a 
atins cifra astronomică de 1035 mi
liarde dolari si cînd unul din trei 
locuitori din aceste țări realizează un 
venit anual sub 300 de dolari, adi
că mai puțin de un dolar pe zi 7 
Cu alte cuvinte, se va putea bucura 
cel mai nou locuitor al globului, ca 
si atîtia alții de dinaintea lui sau 
după el. de drepturile elementare ale

omului : dreptul la hrană, la îngri
jire medicală, la învățătură, drep
tul la muncă și la o remunerare e- 
chitabilă dreptul la adăpost, drep
tul la demnitate, la fericire 7

Problema nu se pune, desigur. în 
sensul că ..am ajuns prea multi", că 
Terra nu îsi poate hrăni toți fiii, că 
nu le poate asigura ronditiile sa
nitare. de invâtămint etc. necesa
re. Dimpotrivă, fără a fi inepuiza
bile. disponibilitățile existente pe 
plan mondial sint suficiente pentru 
a satisface în mod echitabil cerin
țele raționale ale tuturor locuitori
lor globului. Problema este de altă 
natură, ea tine de crincena exploa
tare colonială la care a fost supu
să at.îta vreme lumea a treia, de 
rinduieliie economice si sociale 
nedrepte care au dus la apariția si 
adineirea unor grave decalaje, la po
larizarea extremă a lumii contem
porane. la acumularea de bogății 
nemăsurate la un pol și a unei in
finite mizerii si sărăcii la celălalt 
pol. situație care poate avea con- 
secinte imprevizibile în cazul cind a- 
ceste nedreptăți se vor perpetua.

Dar chiar dacă noul venit s-ar 
naște intr-o țară dezvoltată, nu este 
deloc sigur că ar putea beneficia de 
drepturile ce se cuvin oricărei fiin
țe umane. Deoarece nu trebuie uitat 
că la ora actuală chiar și în țările 
mai dezvoltate ale lumii capitalis
te există peste 30 milioane șomeri ; 
că accesul la învățătură este serios 
îngrădit pentru fiii păturilor mai ne
voiașe ; că îngrijirea sănătății este 
o problemă pentru persoane oare nu 
dispun de venituri corespunzătoare; 
că la marginea marilor metropole se 
ridică adesea cartiere ale mizeriei, 
unde îsi caută un adăpost precar cei 
lipsiți de mijloace ; că debusolarea 
morală, violenta, criminalitatea, to
xicomania sint plăgi care fac rava
gii în special In rindul tineretului.

Situație care, și într-un caz. și-n- 
tr-altul. se datorează. în bună par
te. și faptului că în lumea de astăzi 
dezvoltarea si cursa înarmărilor își 
împart aceleași resurse limitate ale 
globului. Situație care ridică în mod 
firesc si o altă întrebare. Care va 
fi speranța de viată a celui mai re
cent locuitor al planetei, atît timp 
cît îl pîndeste primejdia de a fi an
grenat. cînd va atinge vîrsta recru
tării. într-unul din conflictele care 
au devenit din păcate endemice în 
țările lumiî a treia si care numai

în perioada de după cel de-al doi
lea război mondial au provocat pes
te 20 milioane de victime 7 Și. mai 
ales, cit se menține amenințarea 
unei ronflagratii cu folosirea imen
selor cantități de arme nucleare, a- 
cumulate astăzi pe glob, care fac ca 
automat fiecărui nou-născut să-i re
vină în chin de „dar" 3 tone de e- 
chivalent trinitrotoluen. Dacă estea- 
devărat că primul război mondial s-a 
soldat cu 10 milioane de victime, câ 
în cel de-al doilea pierderile de vieți 
omenești s-au cifrat la 55 de mili
oane. intr-o a treia conflagrație mon
dială. care ar fi. inevitabil, nuclea
ră. ar pieri pînă la urmă toți cei 
cinci miliarde de locuitori ai plane
tei sau citi or exista la vremea res
pectivă. Pentru că intr-o astfel de 
eventualitate ar dispărea orice urmă 
de viață de pe planeta noastră, cu 
excepția, poate, a unor forme larvare.

Iată de ce. prilej neîndoios de sa
tisfacție și bucurie. „Ziua celor 5 
miliarde" poate și trebuie să con
stituie. în același timp, un serios în
demn la reflecție, si mai ales la ac
țiune. La reflecție asupra condiției 
atit de fragile a ..casei noastre co
mune". care-si primește acum pe cel 
mai nou locatar al său. La acțiune 
hotărîtă, energică și neobosită in 
numele umanismului, al acelui uma
nism care formează deviza de fron
tispiciu a politicii României socia
liste in vederea soluționării echi
tabile a dosarelor urgente ale con
temporaneității, a lichidării cor
tegiului tragic de fenomene oe înso
țesc subdezvoltarea, și. mai presus 
de toate. în vederea eliminării pri
mejdiei nucleare, a trecerii la mă
suri reale, neîntârziate de dezarmare, 
a izgonirii definitive a războiului din 
viața societății, a utilizării in scopuri 
pașnice, constructive a uriașelor fon
duri si resurse astfel eliberate.

Aceasta ar deschide larg orizon
turile unui progres general al uma
nității. ar rontura perspectiva însu- 
fletitoare a unei lumi mai bune și 
mai drepte, oare ar propulsa pe or
bita unei civilizații înfloritoare toa
te națiunile. A trăi în demnitate pe 
o planetă a păcii, iată cea mai bună 
urare ne care, făcîndu-și-o ei în
săși. omenirea o face. în același 
timp, simbolicei' făpturi care îi în
tregește. in aceste zile, rindurile < 
marii sale familii.

R. CAPLESCU

VIZITA. Președintele federal al . 
I Austriei, Kurt Waldheim, a con- I 
I ferit cu Nikolai Rijkov, președin- I 

tele Consiliului de Miniștri al 
I U.R.S.S., aflat într-o vizită oficială I 
I în Austria. In cursul convorbirilor I 

au fost analizate aspecte ale rela-

Ițiilor sovieto-austriece. precum și ■ 
aspecte ale situației internaționale 
actuale. Părțile au constatat exis
tența unor puncte de vedere apro-

I piate într-o serie de probleme ale I 
I vieții internaționale, relevă agen

ția T.A.S.S.
ȘEDINȚA. La Varșovia a avut I 

| loc ședința Biroului Politic al C.C. 1 
al P.M.U.P. A fost analizată pre- 

, gătirea în vederea trecerii ]a a I 
I doua etapă a reformei economice. ' 

apreciindu-se contribuția dezbate- 
. rilor care au avut loc pe această I 

temă în cadrul partidului si în I 
1 cercurile largi ale populației — 

transmite agenția P.A.P. Au fost
I aprobate cu acest prilej indicații- I 
I le de a se acționa pentru îmbu- I 

nătătirea sistemului de gestiune

I economică și sporirea eficienței i 
acesteia.

SESIUNE. La Sofia s-a încheiat 
| sesiunea Adunării Populare a R.P. | 
I Bulgaria. După cum relatează a- ' 

genția B.T.A.. sesiunea a dezbătut 
Isi aprobat reglementări privind I 

extinderea si întărirea autorondu- I 
cerii unităților teritoriale, precum 
si alte proiecte de legi. A fost a- 

| probat, de asemenea, raportul pri- I 
• vind activitatea de politică exter- * 

nă a R.P. Bulgaria, prezentat de 
I ministrul afacerilor externe. Petăr I

Mladenov.
DIN PRICINA CONDIȚIILOR , 

METEOROLOGICE NEFAVORA-
I BILE, un avion sovietic de trans- I 

port cu pasageri la bord a ateri-
. zat, marți, forțat pe teritoriul Ira- i 

nului, a anunțat Boris Piadișev. re- |
I prezentant al Ministerului sovietic 

de Externe. în legătură cu aceasta.
| a anunțat el, părții iraniene i-au 
I fost prezentate scuze și s-a cerut 

returnarea avionului, a membrilor
| echipajului și a pasagerilor. 

AMÎNARE. Cu 222 voturi pentru

Iși 184 împotrivă. Camera Repre
zentanților a Congresului S.U.A. a I 
cerut aminarea. cu 90 de zile, a • 
concretizării planului administra-

Itiei de escortare, sub pavilion a- | 
meriean. a petrolierelor kuweitie- | 
ne in zona Golfului — transmite 
agenția EFE. Măsura — atașată .

I unui amendament Ia legea bugetu-
' lui pentru paza de coastă — ar I 

urma să intre in vigoare, după ob-

I tinerea aprobării Senatului si a I 
șefului executivului american. | 
După cum amintește agenția

. EFE. Casa Albă și-a anunțat in
tenția de a asigura securitatea pe-

1 trolierelor kuweitiene sub pavilion

I american Incepînd din a doua ju
mătate a lunii iulie.

POPULAȚIA CHINEI a atins la 
I sfîrșitul anului 1986 cifra de 

1 057 210 000. în creștere cu 3.34 mi- 
Llioane fată de 1985 — ș-a anunțat 

la Beijing.
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