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Șl IZB1NZIL0R VOTOAIlE AEE POPORM
în întâmpinarea Congresului al Xlll-lea al partidului, 

răspuns muncitoresc /a inșu/Jețitoarele chemări 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLANUL LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE- 
REALIZAT INTEGRAL ÎN TOATE UNITĂȚILE!

Noul ■program de muncă al întregii națiuni, prefigurat de proiectul 
de Directive ale Congresului al XIII-Iea al partidului cu privire la 
dezvoltarea economico-sooială a României în cincinalul 198G—1990 și 
orientările de perspectivă pînă în anul 2000. prevede sarcini deosebit 
de mobilizatoare pentru toate sectoarele de activitate, si îndeosebi pen
tru industria extractivă, care asigură baza proprie de materii prime 
și resurse energetice. După cum este si firesc. îndeplinirea si depă- 

» șirea planului de producție trebuie să se înfăptuiască in primul rînd 
în sectoarele producătoare de materii prime si resurse energetice, in 
felul acesta asigurindu-se condițiile necesare pentru realizarea exem
plară a sarcinilor in toate celelalte sectoare de activitate.

Știrile sosite la redacție în aceste zile evidențiază eforturile făcute 
de numeroase colective de mineri pentru îndeplinirea ritmică, integrală 
și chiar depășirea planului la producția de cărbune, pentru recuperarea 
restantelor care s-au acumulat la unele combinate și exploatări miniere.

în grupatul de azi. ne vom referi la măsurile luate de o serie de 
unităti miniere pentru îndeplinirea si depășirea planului; precum si 
pentru recuperarea restantelor la producția de cărbune, la acțiunile în- 

« trenrinse de minerii patriei pentru a întimpina cu noi succese in muncă 
Congresul al XlII-lea.al partidului.

Extinderea mecanizării — 
la baza sporirii producției 
de cărbune. Nu cu mult timP 
în urmă, în adunarea generală a oa
menilor muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA MINIERA DIN CÎMPU- 
LUNG, județul Argeș, colectivul 
acestei unități s-a angajat ca 
in întimpinarea marelui eveniment 
politic al anului. Congresul al 
XIII-Iea al partidului, să obțină re
zultate cît mai bune în producție. 
Și iată că, pînă la sfîrșitul lunii au
gust, deci la scurt timp de la luarea

acestui angajament, harnicul colectiv 
de mineri de aici a obținut 50 001) 
tone lignit peste plan. Totodată, ca 
urmare a creșterii productivității 
muncii și a reducerii cheltuielilor 
materiale de producție, planul de 
beneficii a fost depășit cu 30 mi
lioane lei. „Rezultatele obținute, ne 
spune inginerul Florea Stoenescu, 
directorul întreprinderii, se datoresc 
măsurilor luate pentru organizarea 
mai bună a muncii, extinderea me
canizării și automatizării, îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-materia- 
le, aplicarea mai fermă a sistemu
lui de retribuire in acord global".

Referindu-ne mai pe larg la acțiu
nile întreprinse pentru sporirea pro
ducției de cărbune și creșterea efi
cienței economice, faptele ne obligă 
să începem cu mecanizarea. Practic, 
la ora actuală, peste 64 la sută din 
volumul total al lucrărilor de înain
tare se realizează mecanizat, iar 
transportul cărbunelui din subteran 
este mecanizat integral. în carieră, 
tăierea, încărcarea și transportul căr
bunelui sint și ele în întregime me
canizate. în abatajele minelor de la 
Cotești, Poenari, Jugur și Godeni 
inaintează cu randamente foarte 
înalte peste 30 combine și 12 com
plexe mecanizate. De remarcat că, 
aici, la Cimpulung, a fost folosită 
pentru prima dată in țară foreza mi
nieră, utilaj cu ajutorul căruia se 
obține o productivitate a muncii de 
3—4 ori mai mare față de sistemul 
clasic de luqru.

In paralel cu extinderea mecani
zării. se pun‘în exploatare cu forțe 
proprii noi filoane de cărbune. La. 
mina Anmoasa, brigada condusă de 
Nicolae Măceș a pus cu o lună mai 
devreme in producție abatajul fron
tal mecanizat nr. 6 400, asigurînd 
astfel condițiile necesare pentru a se 
putea extrage suplimentar 8 300 tone 
cărbune. La aceeași mină se pregă
tește un nou panou mecanizat de ex
ploatare, care va spori producția de 
cărbune cu 800 tone pe zi. Totodată, 
minerii din cele 46 brigăzi de pro

ducție acționează pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Astfel, pe 
fiecare circuit de transport principal 
au fost amenajate benzi speciale, eli- 
minindu-se o mare parte din steril 
încă din subteran și diminuindu-se 
totodată cheltuielile de transport. De 
asemenea, la stația de sortare s-au 
montat noi ciururi de selectat lignitul 
și se modernizează benzile existente, 
ceea ce a determinat micșorarea pro
centului de steril și creșterea puterii 
calorice a lignitului.

Sporirea producției de cărbune și 
îmbunătățirea calității acestuia sint 
nemijlocit legate de ridicarea pre
gătirii profesionale a oamenilor. 
Anul acesta s-au organizat cursuri 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a minerilor și electricienilor 
din subteran, testările acestora fă- 
cind dovada bunei lor pregătiri in 
mînuirea și întreținerea combinelor 
și complexelor mecanizate. în același 
timp, efectivele de mineri au cres
cut prin repartizarea în producție a 
360 absolvenți de școli profesionale, 
care lucrează alături de oameni cu 
multă experiență în producție, cum 
ar fi cei din brigăzile conduse de 
Constantin Buinoiu, de la sectorul 
Cotești, Emilian Moise și Nicolae 
Măceși, de la sectorul Aninoasa ș.a., 
brigăzi fruntașe in întrecerea socia
listă. Ca o dovadă a bunei pregătiri

(Continuare în pag. a V-a)

Oamenii muncii, întregul nostru 
popor au luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție și îndreptățită 
mindrie patriotică de proiectul de 
Directive ale Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986-1990 și orientările 
de perspectivă pînă în anul. 2000 - 
document programatic de excepțio
nală însemnătate pentru înaintarea 
fermă, neabătută a țării noastre pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al comu
nismului.

Elaborat și fundamentat cu con
tribuția esențială și sub permanen
ta indrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, proiectul de Directive 
confirmă, cu forța argumentelor, 
continuitatea și consecvența cu care 
acționează partidul nostru, în frunte 
cu secretarul său general, pentru 
înfăptuirea neabătută a Programu
lui partidului — carta fundamentală 
a edificării comunismului în Româ
nia. Prin obiectivele și orientările 
pe care le conține, proiectul de 
Directive deschide noi și minunate 
perspective dezvoltării patriei noas
tre socialiste, constituind un însu- 
flețitor program de muncă al între
gului popor.

lată principalele dimensiuni ale 
continuării pe un plan calitativ su
perior a înfăptuirii prevederilor 
Programului partidului, asupra că
rora ziarul nostru iși propune să 
stăruie în continuare, urmind să fie 
publicat, începînd de azi, un ciclu 
de articole elaborate cu participa
rea unor specialiști și cadre cu 
munci de răspundere în domenii 
importante ale activității econo- 
mico-sociale.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI NETE
INDUSTRIALE

— în procente —

Elemente esențiale care deluiesc conceptul creșterii 
economice intensive, al accentuării factorilor 
calMi, de eficientă, în viitorul cincinal

RECOLTAREA SI PREGĂTIREA INSAMÎNTARILOR 
acțiuni de cea mai mare importanță la care trebuia 
să participe în această perioadă toți locuitorii de la sate 

în pag. a 2-a, relatări din județele Mehedinți, Botoșani și Sibiu.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, 
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Munciți fără preget, folosiți din plin mijloacele mecanice, 
timpul de lucru, organizați temeinic activitatea in fiecare unitate, 
la fiecare loc de muncă pentru a asigura pretutindeni stringerea 
în timp scurt și fără pierderi a recoltei, pentru a pregăti in cele 
mai bune condiții insămînțările de toamnă - baza realizării unei 
producții superioare in anul viitor!

De la bun început se cuvine pre
cizat că. în ansamblul său, proiec
tul de Directive ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului reliefează 
pregnant concepția profund știin
țifică, gîndirea revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre- 
taruL-.Serigral....al. partidului, pre-., 
ședințele republicii, care — cu o 
putere excepțională de analiză, cu 
deosebită capacitate de a merge la 
esența fenomenelor, de a da so
luții realiste problemelor cardinale 
ale creșterii economice — a orientat 
cu fermitate întreaga activitate de 
elaborare a acestui important docu
ment programatic in direcțiile de
terminante pentru dezvoltarea di
namică, multilaterală și echilibrată 
a societății și ridicarea continuă a 
gradului de civilizație a națiunii 
noastre socialiste. Se poate apre
cia, pe drept cuvînt, că obiectivele 
de importantă majoră ale cincina
lului 1986—1990 și pentru perioada 
de perspectivă pînă in anul 2000, 
reflectate în proiectul de Directive, 
asigură înfăptuirea unui amplu 
proces de profunde transformări 
calitative, structurale în întreaga 
viață economică și socială a tării.

Potrivit proiectului de Directive, 
realizarea obiectivului fundamen
tal al planului cincinal 1986—1990, 
— și anume, dezvoltarea puternică 
în continuare a forțelor de produc
ție, a bazei tehnico-materiale, în
făptuirea în linii generale a Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, crearea condițiilor ne
cesare trecerii, în perioade urmă
toare, la realizarea fazei supe
rioare a societății socialiste, la 
construcția comunismului in Româ
nia — impune, în primul rînd, am
plificarea acțiunii factorilor inten
sivi. calitativi, de eficiență, renta

bilitate și competitivitate, situarea 
acestora in centrul preocupărilor 
pentru realizarea unei creșteri e- 
conomice dinamice și echilibrate.

Care este rațiunea economică și 
socială majoră a acestei opțiuni 
politice esențiale ? Este cunoscut 
faptul că, în anii., construcției so
cialiste și îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-leâ 
al partidului, economia națională 
și-a dezvoltat puternic potențialul 
productiv. A fost acumulat un im
portant volum de fonduri fixe, care 
în 1984 este de 16 ori mai mare 
decît acum 40 de ani ; în cursul ce
lor patru decenii s-au creat peste 
6 milioane noi locuri de muncă ; 
structura economiei s-a diversifi
cat, au apărut noi ramuri și sec
toare ale producției materiale ; a 
crescut substanțial rolul cerce
tării științifice, in general al crea
tivității oamenilor muncii in des
fășurarea activității productive. 
Este vorba de un important poten-: 
țial tehnic, material și uman care, 
în noua etapă a dezvoltării inten
sive a țării noastre, trebuie fruc
tificat superior, în interesul spo
ririi producției materiale, al ridi
cării accentuate a productivității 
muncii și calității produselor, al 
creșterii substanțiale, pe toate căile, 
a eficienței economice. Concen
trarea eforturilor în zona proble
maticii sporirii eficienței econo
mice este cu atît mai necesară cu 
cit aici acționează factori hotărâtori 
pentru creșterea venitului național, 
a avuției generale a țării. însem
nătatea pe care o are înfăptuirea 
sarcinilor privind accentuarea ca
racterului intensiv al procesului de 
reproducție este evidențiată și de 
faptul că influența factorilor cali
tativi, de eficientă devine determi
nantă în creșterea venitului națio
nal.

în judecățile pe care le facem 
este nevoie să ținem seama și de 
faptul că, îndeosebi in ultimul de
ceniu, s-au manifestat o serie de 
evoluții contradictorii în economia 
mondială. Ne referim, în mod spe
cial, la' criza energetică și de ma
terii prime, la criza comercială si 
financiară, care determină serioase 
perturbați! in raporturile economice 
internaționale și impun adoptarea 
unor măsuri deosebite pentru valo
rificarea superioară a potențialului 
tehnic și material al țării, pentru 
realizarea de produse competitive 
pe piața internațională, atit din 
punctul de vedere al performan
țelor tehnice șl calitative, cît și din 
punct de vedere economic — con
sumuri, productivitate, costuri, gra
dul de valorificare a materiilor 
prime, eficiența la export.

Prin prisma celor arătate, se cu
vine remarcat caracterul științific, 
logic, de deplină coerentă și conti
nuitate al politicii partidului 
nostru, care, încă de la Congresul 
al XII-lea, a stabilit obiectivul 
realizării unei noi calități în toate 
domeniile de activitate. Proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XIII-Iea abordează pe un plan su
perior și aprofundează problemele 
dezvoltării intensive, calitative a 
economiei românești în cincinalul 
viitor, în scopul înaintării ferme, 
continue a României pe calea pro
gresului economic și civilizației so
cialiste. în centrul acestei strategii 
stau dezvoltarea si modernizarea 
bazei tehnico-materiale, creșterea 
puternică a eficientei economice, ca 
elemente fundamentale ale dezvol-

Constantin CALOIANU 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării
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UN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemna» •

Investiția de inteligență

DE 58 DE ORI MAI PUTERNIC
DECÎT ÎN URMĂ CU DOUĂ DECENII

— iată realitatea emblematică 
a Zaiăuiui industrial de azi

Situat nu departe de ce
tatea daco-roinană Poro- 
lissum pomenit în Cronica 
lui Anonymus, numit oraș 
de Matei Corvin în urmă 
cu peste cinci secole, loc 
prin care și-a purtat trium
fător pașii Mihai Viteazul 
după bătălia de la Gurus- 
lău, Zalăul este cunoscut 
ca o străveche așezare în
cărcată de istorie. O așeza
re căreia secolele de exis
tentă nu i-au conferit 
însă o viată materială și 
spirituală care s-o înscrie 
in suita celorlalte orașe 
din nord-vestul Transilva
niei. rămînînd in conti
nuare un tîrgușor oarecare, 
ajuns la 15 645 de locuitori 
abia prin 1965. Mai era 
cunoscut și drept orășelul 
în care se purta apa cu 
sacaua și în a cărui așa- 
zisă gară trenul nu putea 
intra decît cu spatele. De 
aceea, poate, localnicilor 
le face plăcere să reme
moreze mai ales eveni
mentele petrecute in ulti
mii ani. cei care l-au scos 
din condiția lui precară și 
l-au propulsat pe orbita 
centrelor urbane cu o in
tensă viată economică, so- 
cial-culturală.

— Zalăul a cunoscut o 
amplă deschidere, o veri
tabilă renaștere în anii 
socialismului, ne spune 
tovarășul Alexandru Cozac, 
prim-vicepreședintele con
siliului popular municipal. 
Așa cum se prezintă el azi 
— un nou și puternic 
centru industrial — Zalăul 
este o impresionantă crea
ție a „Epocii Ceaușescu". 
una dintre cele mai con
vingătoare dovezi privind 
dinamismul economic și 
social din tara noastră în 
ultimele două decenii. îna
inte de revoluția de elibe
rare socială și națională, 
nici nu putea fi vorba de 
ceea ce se cheamă indus
trie pe aceste locuri. Abia 
în 1965 orașul a ajuns la 
o producție industrială de 
170 milioane lei. Și iată 
că. acum. în 1984, Zalăul 
realizează o producție in
dustrială de 10 miliarde. 
Așadar, ceea ce nu s-a 
realizat aici timp de se
cole s-a făcut în mai puțin 
de două decenii. Datorită 
politicii partidului si sta
tului nostru de repartizare 
armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg cu
prinsul patriei, de dezvol

tare echilibrată a tuturor 
zonelor și localităților. O 
politică profund știin
țifică. / al cărei strălucit 
arhitect este secretarul ge
neral al pai-tidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Urmare a acestei concepții 
a fost înființat județul Să
laj. al cărui centru admi
nistrativ a devenit orașul 
de sub Meseș. Zalăul de 
azi este, în primul rînd, 
rezultatul acestei opțiuni 
revoluționare a partidului, 
a secretarului său general. 
Drept urmare, ne putem 
mîndri cu faptul că Zalăul 
industrial de acum este de 
58 de ori mai puternic de
cît cel din 1965.

Cu prilejul unei vizite 
efectuate în județul Sălaj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Dacă privim Za
lăul, putem spune că acum, 
la 500 de ani de existentă, 
el începe într-adevăr să 
devină un oraș cu totul 
nou. în următorii 5—6 ani, 
cl va fi de nerecunoscut, 
va deveni un oraș cu ade-

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"
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Sarcina încredințată 
colectivului întreprin
derii de mecanică fină 
Sinaia avea in ea 
toate imperativele cu 
putință: urgență, com
petitivitate. eficientă. 
Pe scurt, colectivului 
de aici i s-a cerut ca 
in trei ani, respectiv 
pînă la sfirșitul lui ’85, 
să ia toate măsurile 
— inclusiv prin exe
cutarea unui volum 
mare de investiții — 
pentru dublarea capa
cității de producție. 
Pentru ca, în cincina
lul următor, să se si
tueze în rîndul pri
melor firme din lume 
producătoare de apara
tură de injecție.

Unii sint obișnuiți 
ca in fața unor aseme
nea sarcini fie să se 
arate copleșiți, fie să 
ia pe „nu se poate" în 
brațe. Spre meritul 
lui, colectivul între
prinderii din Sinaia 
n-a avut nici o clipă 
o asemenea reacție. 
Dimpotrivă. „Cînd tre
buie să te întreci cu 
cele mai puternice 
firme din lume — ex
plică Laurențiu Doi- 
naru, directorul de 
aici — nu mai poți 
gîndi și munci în ritm 
de vals. O asemenea 
competiție cere o 
mare viteză și în gîn- 
dire și în execuție... 
Ne-am preocupat, deci, 
să găsim soluții prin 
care să facem ce ni 
s-a cerut".

Ce li s-a cerut oa
menilor muncii din a- 
cest harnic colectiv ? 
Să mărească producția 
de pompe echivalente, 
in mai puțin de trei 
ani, cu peste 1 000 000 
de bucăți. Să facă in 
același timp din I.M. 
Sinaia una din cele 
mai competitive și efi
ciente unități din

Un fapt, 
o semnificație 

ramura construcțiilor 
de mașini. Să asigure 
in întregime necesarul 
de acest fel de apara
tură pentru nevoile 
economiei naționale și 
să creeze un surplus 
de peste 50 la sută din 
producție pentru ex
port.

Investiția cea mai 
mare care li s-a cerut 
insă sinăienilor nu a 
fost atît de efort ca 
efort, deși termenul 
stabilit impune, prin 
însăși durata lui 
scurtă, o asemenea an
gajare, ci una de inte
ligență, pentru a rea
liza produse de con
cepție și execuție ro
mânească. Ca revolu
ționari. ca oameni ai 
noului, specialiștii de 
aici au înțeles că li se 
cere să se autode-

păsească pe ei în
șiși, să învingă orice 
termen, orice compa
rație. Și comuniștii de 
aici — pentru că în 
primul rind pe umerii 
lor s-a aflat și se află 
îndeplinirea acestei 
sarcini — au acționat, 
realizind cu forte pro
prii atît concepția, cît 
și tehnologia noii 
pompe. Proiectarea — 
executată intr-un timp 
record, in zile și nopți, 
in nopți și zile fără 
răgaz • — poartă sem
nătura a trei comu
niști. Doi ingineri — 
Ion Găgenel și Costin 
Neagu — și un munci
tor, Mihai Preda. Sub 
proiectarea tehnologi
că, desfășurată in ace
leași condiții, este așe
zată semnătura tot a 
unui colectiv de comu
niști, condus de ingi
nerul Petre Furdea, 
secretar adjunct al co
mitetului de partid. 
Cit au durat cele două 
proiectări ? „Atît cît 
era posibil in cel mai 
scurt timp — comen
tează pe scurt directo
rul. Un an și două 
luni. Un termen care 
pe specialiștii străini 
i-a uluit. Pe noi ne-a 
lansat într-o competi
ție pe care trebuie s-o 
ciștigăm și o vom cîș- 
tiaa".

Un răspuns frumos 
și profund !

Constantin 
PRIESCU
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IN spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu 
LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R.

Puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate pentru

STRÎNGEREA LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI 
A ÎNTREGII RECOLTE

FLOAREA-SOARELUI
Ritmul la cules a sporit și trebuie 

să crească și mai mult
în unitățile agricole din 

județul MEHEDINȚI recol
tarea florii-soarelui se des
fășoară cu toate forțele. 
După cum ne-am convins, 
pretutindeni se urmărește 
ca producția să fie strinsă 
Si depozitată cit mai repe
de si fără pierderi. Bună
oară. in consiliul agroin
dustrial Gruia, această cul
tură ocupă o suprafață de 
700 hectare. Care este rit
mul de lucru ? în citeva 
zile se va stringe recolta ? 
„în funcție de volumul de 
muncă ce-1 avem de efec
tuat — ne spune Maria Ne- 
gescu. președintele consi
liului agroindustrial — for
țele mecanice si cele ma
nuale au fost în asa fel re
partizate incit în unitățile 
care au între 125—175 hec
tare recoltarea să dureze 

' cel mult patru zile, iar în 
cele care au cite 50 hectare 
— mai puțin de două zile. 
Pentru ca timpul de stațio

nare al mijloacelor de 
transport să fie redus la 
maximum, descărcarea com
binelor se face din mers, 
iar la locurile de depozi
tare acționează formații 
alcătuite din 15 pînă la 20 
de cooperatori".

La ora cînd ajungem pe 
o solă a C.A.P. Pristol ac
tivitatea era în plină des
fășurare. Se acționa pe un 
front larg, in flux continuu. 
Fiecare formație de mun
că, fie că se afla la recol
tat. la transportul produc
ției, la eliberarea sau pre
gătirea terenului. avea 
sarcini bine nominalizate 
pentru ziua respectivă. 
„Acționînd în acest fel — 
ne preciza Ilie Leca, pre
ședintele C.A.P. — în nu
mai două zile am reușit să 
strîngem producția de pe 
80 hectare din cele 100 cul
tivate. Avem sole de pe 
care am recoltat si 3 000 kg

la hectar. Cele 80 hectare 
eliberate sînt deja pregăti
te pentru semănat".

Și la unitatea vecină — 
C.A.P. Girla Mare — se 
muncea la fel de spornic. 
Și aici, șeful secției de me
canizare, Constantin Leca, 
nu are nici măcar o clipă 

t de răgaz. Este cit se poate 
de exigent. El verifică per
manent dacă nu apar pier
deri de recoltă. Acolo unde 
este cazul, se intervine ope
rativ. Piesele de schimb 
necesare se află în dmp, 
la atelierele mobile de in
tervenție. Muncind în acest 
fel, mecanizatorii de la 
Girla Mare au strîns pro
ducția de pe 110 hectare și 
mai au cel mult două zile 
de muncă pentru încheie
rea recoltării florii-soarelui. 
Dealtfel, pînă joi seara, 
pe ansamblul consiliului a- 
groindustrial Gruia, floa- 
rea-soarelui a fost recolta

tă de pe mai bine de 000 
hectare.

Și in unitățile agricole 
din consiliile agroindus
triale Gogoșu, Recea și O- 
birșia de Cimp — unde se 
află concentrate cele mai 
mari suprafețe cu floarea- 
soarelui — ritmul de lucru 
crește cu fiecare oră. cu 
fiecare zi. Puternic mobi
lizați de indicațiile și 
îndemnurile adresate tutu
ror celor ce-și desfășoa

ră activitatea în agricul
tură, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., lucrătorii 
ogoarelor mehedințene sint 
hotărîți să strîngă intr-un 
timp record producția a- 
ceștui an și să asigure o 
temelie trainică recoltelor 
viitoare.

Virqiliu TATAJRU
corespondentul „Scinteii"

FURAJELE
Toate resursele de nutrețuri - adunate 

și depozitate gospodărește
în unitățile agricole din 

județul BOTOȘANI au fost 
depozitate, pînă acum, can
tități mult mai mari de li
nuri decît în aceeași peri
oadă a anului trecut. Din 
cele peste 100 000 tone fin 
planificate a se depozita in 
acest an, peste 92 400 tone 
se află deja în bazele fu
rajere. Dacă avem în ve
dere cantitățile mari de 
fînuri existente încă pe 
cimp — circa 25 000 tone — 
și ritmul zilnic ridicat la 
transport, rezultă că sarci
nile de plan pe acest an 
pot fi substanțial depășite. 
Comandamentul județean 
pentru agricultură a dispus, 
din cauza ploilor frecvente, 
folosirea aceluiași procedeu 
ca în zonele montane, de 
uscare a ierburilor cosite 
pe prepeleci. Eficacitatea 
procedeului a fost de
monstrată de unitățile 
agricole care l-au aplicat 
pe toate suprafețele rezer

vate producerii linurilor, 
cum sînt cele din consiliile 
agroindustriale Dragalina, 
Albești, Dînceni, Trușești 
și Șendriceni. ale căror 
baze furajere se situează 
de pe acum la nivelul pre
văzut pentru întregul an. 
Căror cauze se datorează 
faptul că in alte ferme 
zootehnice s-au depozitat 
doar 75—80 la sută din 
cantitățile de fin stabilite ?

în consiliul agroindustrial 
Frumușica se înregistrează 
cel mai scăzut nivel de 
linuri depozitate din județ. 
Notăm de la început că 
procedeul de uscare a ier
burilor pe prepeleci nu s-a 
aplicat în nici una din 
unitățile acestui consiliu. 
Consecințele ? „Datorită 
uscării mai lente a braz
delor cosite, s-a pierdut 
cîte o recoltă atît Ia finu- 
rile naturale, cit și la cele 
de trifoliene" — a spus in

ginerul Nicolae Matei, 
director la direcția agricolă 
județeană. Pe de altă parte, 
transportul din cimp al 
finului s-a efectuat greoi, 
ceea ce a făcut ca pe te
renurile cooperativelor a- 
gricole din Coșula, Copă- 
lău, Nicolae Bălcescu și 
ale asociației intercoopera- 
tiste pentru îngrășarea 
tineretului taurin din Fru
mușica să rămînă timp în
delungat mari cantități de 
fin. în aceste condiții sînt 
de înțeles pagubele pro
duse atît prin menținerea 
căpițelor pe suprafețele ce 
trebuie să producă, dar și 
prin deteriorarea finului 
din căpițe. Nu existau 
mijloace de transport? Nu
mai la C.A.P. Coșula am 
identificat 9 atelaje care 
nu erau ocupate la alte ac
tivități. Stăteau, pur și 
simplu, în incinta fermei 
zootehnice. Referindu-se la

această stare de lucruri 
necorespunzătoare, tovară
șul Marin Cristache, pre
ședintele consiliului agro
industrial, ne-a promis că 
se va analiza amănunțit si
tuația creată și că se vor 
lua măsuri ferme pentru 
asigurarea balanței furaje
re în fiecare unitate, ast
fel incit acestea să-și rea
lizeze integral cantitățile 
necesare de fînuri. Cum 
însă aspecte asemănătoare

celor semnalate în acest 
consiliu agroindustrial se 
găsesc și îp alte zone ale 
județului, este necesar ca 
organele județene de 
partid și agricole să între
prindă măsurile ce se im
pun pentru ca toate resur
sele de furaje să fie strin- 
se și depozitate cu grijă 
gospodărească.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scinteii*

PREGĂTIREA TEMEINICĂ1

A INSĂMINȚĂRILOR DE TOAMNĂ
Sarcinile și indicațiile 

formulate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. în ve
derea realizării amplului 
program de perfecționare a 
activității din agricultură, a 
ridicării acesteia la nivelul 
exigențelor actualei etape 
de dezvoltare a țării, ca și 
în vederea organizării in 
mod exemplar, cu înaltă 
răspundere, a întregii acti
vități din campania agrico
lă a acestei toamne s-au 
aflat pe ordinea de zi a re
centei plenare a Comitetu
lui județean de partid SI
BIU.

Dezbaterile au subliniat 
că, în general, printr-o bună 
organizare a muncii recolta 
de cereale păioase a fost 
bună intr-un șir de unități 
agricole. Așa cum a reieșit 
Insă din raportul prezentat, 
datorită pe de o parte con
dițiilor climaterice nefavo
rabile care au determinat 
un deficit apreciabil de 
umiditate in sol în perioa
da însămînț.ării cerealelor 
de toamnă, mai ales în zona 
de mare productivitate a 
Văii Timavei și Văii Seca- 
șului, iar pe de altă parte 
neajunsurilor manifestate in 
valorificarea pe deplin a 
marilor rezerve de care dis
pune agricultura județului, 
în acest an pe cele 21 300 
hectare cu griu — secară, 
aflate în cultură, s-a reali
zat o producție nesatisfă
cătoare.

Pomindu-se de la unele

comparații semnificative 
privind recoltele realizate 
— diferențe mari la griu 
de la o unitate la alta — 
s-a subliniat că una din 
cauze o constituie faptul că 
nu s-a acționat peste tot cu 
întreaga răspundere pentru 
executarea la timp și de 
calitate a tuturor lucrări
lor, că disciplina tehnologi

sau administrarea lor după 
perioada optimă avind efec
te cu totul negative. Pe 
alocuri nu au fost cores
punzătoare calitatea semin
țelor, producerea și depo
zitarea lor pentru a avea 
o germinație cit mai bună".

In spiritul orientărilor și 
indicațiilor formulate de 
secretarul general al parti

sămînțarea cerealelor pă
ioase să fie efectuată strict 
în perioada optimă — orzul 
și orzoaica (pe 15 900 hec
tare) in 7 zile, începînd de 
la 18 septembrie, griul și 
secara (pe 24 900 hectare) 
în 8 zile, cu începere de la 
22 septembrie. Totodată s-a 
accentuat obligația consi
liilor agroindustriale de a

Analiză exigentă, măsuri ferme pentru 
creșterea producției de cereale păioase

că a fost deseori încălcată. 
..Diferențele mari de pro
ducție — se arăta in raport 
— demonstrează deficien
tele mari care au existat in 
unele consilii unice agro
industriale in ce privește 
modul in care s-a semănat 
și fertilizat, cum s-a strîns 
și s-a depozitat producția 
de griu și orz. Nu s-a dat 
toată atenția amplasării 
culturilor, unele unități au 
semănat păioase după pă
ioase jn al doilea și chiar 
in al treilea an, fapt care 
a condus Ia o puternică îm- 
buruienare a culturilor, 
precum și la intensificarea 
atacului de boli și dăună
tori. De asemenea, nu s-a 
acordat suficientă grijă er- 
bicidării pe unele parcele, 
majorarea dozei de erbicide

dului, au fost adoptate mă
suri ferme pentru preîn- 
tîmpinarea în viitor a 
neajunsurilor, pentru pre
gătirea in cele mai mici 
amănunte a campaniei de 
insămînțare a cerealelor de 
toamnă, pentru creșterea 
responsabilității tuturor lu
crătorilor și factorilor de 
conducere din agricultura 
județului in îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
creștere a recoltelor la cul
turile de cereale păioase. 
Multe din aceste măsuri vi
zează in mod deosebit spo
rirea răspunderii in execu
tarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor, in res
pectarea cu fermitate a teh
nologiei, a ordinii și disci
plinei în muncă. în această 
privință s-a stabilit ca in-

verifica, pînă la 10 septem
brie, modul de aplicare a 
asolamentelor și de a ur
mări transpunerea lor in 
practică fără nici o abatere. 
Pe baza practicii de anul 
trecut a unităților fruntașe 
s-au luat măsuri pentru 
aplicarea strictă a tehnolo
giei de cultură stabilită 
pentru fiecare unitate in 
parte, ca și măsuri pentru 
respectarea normelor de să- 
mință in vederea asigurării 

xunei densități de 600 boabe 
germinabile la metru pă
trat și încorporarea lor uni
formă la o adincime de 4—5 
cm. S-a cerut organelor 
agricole județene să acțio
neze ferm pentru a deter
mina po toți specialiștii să 
aplice diferențiat tehnolo
giile ce se impun, cores-

punzător condițiilor și par
ticularităților climaterice și 
de sol ale fiecărei zone. 
Intre altele, s-a hotărît in
struirea atentă a mecaniza
torilor, obligația intrării in 
teren a acestora numai cu 
ordin de lucru, în care să 
fie specificate de către 
specialiști condițiile tehnice 
de lucru. în mod deosebit 
s-a accentuat necesitatea 
utilizării de semințe cu va
loare biologică ridicată, tra
tate în mod corespunzător. 
Astfel, la cultura griului se 
va folosi sămînță de elită 
și înmulțirea întîi pe circa 
44 la sută din suprafața 
cultivată, iar restul din în
mulțirea a doua ; la orz și 
orzoaica sămința de elită și 
înmulțirea întâi va fi folo
sită pe 3Ș la sută din su
prafața cultivată. De ase
menea, fără nici o excepție, 
întreaga cantitate de să- 
mință va fi tratată cu in- 
sectofungicide înainte , de 
insămînțare, inspectoratul 
pentru controlul calității 
semințelor și inspectoratul 
pentru protecția plantelor 
trebuind să ia măsuri de 
sancționare drastică împo
triva celor care vor tolera 
abateri.

Trăgindu-se toate învăță
mintele din campania tre
cută. nu rămîne decit -ca 
aceste măsuri, ca și între
gul program aprobat cu 
acest prilej să fie traduse 
în viață punct cu punct.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

______________________________________

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

prin modernizarea tehnologiilor și utilizarea 
cu indici superiori a mașinilor și utilajelor

La întreprinderea de strunguri din 
Tirgoviște, sarcina planificată de 
creștere a productivității muncii, 
calculată pe baza producției-marfă, 
a fost depășită in 8 luni din acest 
an cu 4,4 la sută și, respectiv, cu 5 148 
lei pe o persoană. Un rezultat bun, 
chiar foarte bun : pe această cale a 
fost realizat întregul spor al produc
ției-marfă obținut în perioada care 
a trecut de la începutul anului.

Sint numai două elemente care de
finesc eforturile stăruitoare ale mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor. 
din această unitate industrială pen
tru folosirea deplină, cu înalt ran
dament, a mașinilor și utilajelor, 
pentru mecanizarea și automatizarea 
fluxurilor de fabricație, mai buna or
ganizare a muncii 
pentru modernizarea 
ridicarea nivelului 
fesională a per
sonalului munci
tor și folosirea 
rațională a forței 
de muncă.

Cu toate rezul
tatele bune obți
nute la acest in
dicator, am adresat 
tori cu muhci de răspundere, unor 
muncitori și specialiști de aici în
trebarea : se situează productivitatea 
muncii la nivelul maxim al posibili
tăților existente in întreprindere ? 
Răspunsurile au fost unanime : „Dis
punem incă de importante rezerve 
de sporire a productivității muncii".

De fapt, la aceeași concluzie a 
ajuns și comisia de creștere a pro
ductivității muncii din întreprindere, 
care, recent, a analizat în. toate sec
țiile de fabricație, in toate comparti
mentele, posibilitățile de creștere mai 
substanțială a productivității muncii.

— La această nouți și importantă 
acțiune, ce se desfășoară sub directa 
conducere a comitetului de partid 
din întreprindere — ne spune ingi
nerul Alexandru Popa, șeful birou
lui organizarea producției și a mun
cii — au fost mobilizate practic 
colectivele din toate sectoarele de 
fabricație. Hotărîți să răspundă prin 
noi fapte de muncă sarcinilor for
mulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., oamenii muncii din 
fiecare secție și atelier au venit cu 
idei noi, valoroase, cu soluții tehni
ce și organizatorice care au îmbogă
țit substanțial programul de măsuri 
stabilit în acest domeniu. Astfel, în 
vederea creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, numai pină in 
prezent au fost propuse peste 90 de 
măsuri, dintre care 42 s-au dovedit 
a fi deosebit de eficiente, urmînd ca 
ele să fie aplicate în producție in pe
rioada care a mai rămas din acest an.

Am stăruit îndelung asupra noilor 
măsuri tehnico-organizatorice stabi
lite în întreprindere în vederea creș
terii productivității muncii. De la în-

și a producției, 
tehnologiilor, 

de pregătire pro-

ceput se cuvine precizat că, în ca
drul acestor preocupări, o atenție 
deosebită se acordă aici introducerii 
largi a progresului tehnic, moderni
zării și mecanizării proceselor tehno
logice. Iată, succint, citeva dintre a- 
ceste măsuri și eficiența lor* eco
nomică :

• Prin dotarea mașinilor de fre
zat cu dispozitive de raionat roți 
dințate, pînă la sfîrșitul 
va obține o economie de 
de 17 136 ore.
• Prin proiectarea și 

unui nou dispozitiv de mortezat 
înlocuiește vechea tehnologie de pre
lucrare, dinte cu dinte, a cremalie- 
relor. asigurind 
vității muncii la 
12 ori.

O Executarea
strungurile automate tip SARO, care

anului se 
manoperă

realizarea
se

creșterea producti- 
această operație de

a 20 de repere pe

Cu înaltă răspundere se acționează 
în aceste zile in întreprindere și pen
tru utilizarea cu randament sporit a 
mașinilor și utilajelor, pentru întări
rea ordinii și disciplinei la toate 
locurile de muncă. „In perioada care 
a trecut din acest an — ne spune 
tovarășul Voicu Virgil, secretarul co
mitetului de partid din întreprinde
re — productivitatea muncii ar fi 
putut să crească și mai mult dacă nu 
ar fi apărut unele neajunsuri în fo
losirea mașinilor și utilajelor și a 
timpului de lucru. Tocmai de aceea, 
acționînd in spiritul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., sîntem 
să înlăturăm cu fermitate 
neajunsuri".

O contribuție

Din experiența întreprinderii de strunguri 
din Tîrgoviște

totuși unor fac- înainte se realizau pe strunguri uni
versale, duce la o economie de ma
noperă de 12 240 ore.
• Prin introducerea tehnologiei de 

broșare completă a alezajelor canela- 
te interior, fără adaosuri de prelu
crare, la piesele tip bucșe și la roțile 
dințate manopera se reduce la fie
care reper cu 20 la sută.

Sint, evident, numai citeva dintre 
soluțiile tehnice care vizează crește
rea mai substanțială a productivității 
muncii în această unitate. Același 
obiectiv il au însă și acțiunile pri
vind automatizarea și mecanizarea, 
cu forțe proprii, a operației de șarja- 
re de la cuptoarele de 2 tone, mo
dernizarea căii de ’ rulare pentru 
transportul pieselor de la secția me
canică grea la atelierul de polizare, 
precum și asimilarea unui număr im
portant de tehnologii noj. moderni
zarea celor existente și realizarea a 
zeci și zeci de dispozitive care asi
gură mecanizarea unor operații de 
prelucrare și montaj, ușurînd, tot
odată, efortul fizic al muncitorilor. 
Lista , acestor măsuri tehnice este 
foarte cuprinzătoare și este foarte 
greu să ne oprim asupra fiecăreia in 
parte. Un lucru ne reține însă în 
mod deosebit atenția : ele sînt rodul 
căutărilor creatoare ale muncitorilor 
și specialiștilor de aici, ei .fiind aceia 
care concep noile tehnologii și dis
pozitive. care le realizează si le 
aplică în producție. O contribuție re
marcabilă și-au adus și își aduc in 
această 
țulescu 
Petrescu 
Crăciun _ „_____ ____ ___..
dan, Eugen Panait, Gheorghe Boci- 
taru și mulți alții, care se află per
manent în primele rînduri ale bă
tăliei pentru promovarea noului.

privință
Valeriu.

David.
și inginerii Vasile Grăj-

muncitorii 
Toma 
maistrul

Du-
Ivascu. 

Petre

deciși 
aceste

creș-deosebită la
terea productivi
tății o au acțiu
nile 
de comitetul 
partid și consiliul 
oamenilor mun
cii din întreprin
dere pentru ridi

carea calificării întregului personal 
muncitor,, folosirea rațională a forței 
de muncă și utilizarea deplină a ma
șinilor și utilajelor din dotare. Este 
de relevat că, in prezent, cursurile 
de ridicare a calificării personalului 
muncitor se desfășoară după o con
cepție nouă, menită să asigure imbo- 
gățirea cunoștințelor tehnice și pro
fesionale ale muncitorilor și specia
liștilor de aici in strinsă concor
danță cu cerințele reale ale produc
ției. Mai exact, toate cursurile se 
desfășoară sub directa îndrumare a 
specialiștilor din proiectare, care 
prezintă cursanților, argumentat, toa- ; 
te detaliile tehnice privind realizarea 
produselor noi sau a celor ce se mo
dernizează.

De bună seamă, preocupările co
lectivului de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de strunguri din Tîr
goviște privind creșterea productivi
tății muncii sint mult mai cuprinză
toare. Esențiali este că aici s-a 
cristalizat o strategie clară de 
.acțiune pentru creșterea mai sus
ținută a productivității muncii, că 
măsurile stabilite în acest scop se 
aplică neabătut, cu participarea în
tregului colectiv. Toate acestea de
monstrează că și într-o unitate cu 
rezultate bune pot fi puse in valoare 
noi și importante rezerve de crește
re a productivității muncii și dau 
certitudinea că angajamentele asu
mate de oamenii muncii din între
prindere în cinstea celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului se vor con
cretiza in noi și tot mai mari sporuri 
de producție peste prevederile pla
nului, în creșterea mai susținută a 
eficienței activității economice.

întreprinse
de

t

Glieorqhe ION1ȚĂ

CONSUMURI MATERIALE
Șl ENERGETICE MAI REDUSE

prin promovarea progresului tehnic
Colectivul de oameni ai muncii de 

la întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" din Suceava are de îndeplinit 
în acest an sarcini economice deo
sebit de complexe și mobilizatoare. 
Dintre acestea se detașează — prin 
importanța și amploarea lor — cele 
care privesc reducerea consumuri
lor de materii prime și materiale, 
de combustibili și energie, respectiv 
a cheltuielilor materiale de produc
ție. Mai exact, în acest an cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă trebuie să fie diminuate cu 
55 lei față de anul trecut.

— Reducerea substanțială a con
sumurilor materiale — cerință sub
liniată din nou. in mod deosebit, la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. 
al P.C.R. — re
prezintă un o- 
biectiv de cea 
mai mare însem
nătate in ansam
blul eforturilor pe 
care le depunem 
pentru a asigura o înaltă eficiență 
întregii activități productive — ne-a 

' spus secretara comitetului de partid 
din intreprindere, Mariana Bejan. 
Sîntem conștienți că orice produs 
conceput și realizat cu cheltuieli ma
teriale cit mai mici înseamnă, impli
cit, un spor de beneficii, de venit na
țional. Tocmai pornind de la înțele
gerea clară a importanței îndeplinirii 
riguroase a sarcinilor stabilite în 
acest domeniu, in intreprindere au 
fost inițiate o serie de acțiuni' pen
tru a căror finalizare au fost stabi
lite termene și responsabilități 
precise.

— Care sînt rezultatele concrete 
ale acestor acțiuni ?

— Producția fizică realizată în 
opt luni din acest an se situea
ză la nivelul planificat și a fost ob
ținută în condițiile reducerii cu 6.7 
lei față de prevederi a cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă.

în secțiile de producție aveam să 
ne convingem că programele de 
măsuri bine fundamentate, cuprin
zătoare se aplică cu rigurozitate. A- 
ceasta se datorează, înainte de toate, 
activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid și de con
siliul oamenilor muncii, care se 
preocupă de antrenarea activă și 
responsabilă a fiecărui muncitor și 
specialist la identificarea și valorifi
carea a noi soluții de reducere a

cheltuielilor materiale. Pot fi amin
tite în această privință și o seric de 
inițiative muncitorești menite să sti
muleze spiritul de bun gospodar : 
„Educație, economie, energie", „Lo
cul de muncă cel mai bine gospodă
rit", „Contul colector al grupei sin
dicale". „Fanionul calității" și 
altele. Iar oamenii din fieca
re sector de fabricație cunosc 
bine, pentru că au calculat 
cu exactitate, cit eîntăresc ini
țiativa și spiritul gospodăresc în ba
lanța reducerii consumurilor mate
riale și energetice. Bunăoară, în 
secția croit-confecții aflăm că prin 
respectarea întocmai a lungimilor 
și lățimilor tricotului și prin redu
cerea numai cu 1 la sută a risipei

Din experiența întreprinderii de tricotaje „Zimbrul" 
din Suceava

de capete și mărimi se pot economisi 
zilnic 140 kg tricot.

Este numai unul, din multele cal
cule care stimulează spiritul de bun 
gospodar al fiecărui muncitor, teh
nician și inginer și prind viată 
prin munca lor tot mai bine orga
nizată, tot mai eficientă. Practic, în 
opt luni din acest an. acțiunile gos
podărești de reducere a consumuri
lor materiale și energetice s-au con
cretizat in economii ce însumează 
peste 15 000 kg fire, 310 000 kWh 
energie electrică. 97 tone combusti
bil convențional, coloranți și chimi
cale în valoare de peste o jumătate 
de milion de lei. In afara acestor 
măsuri de întărire a disciplinei teh
nologice, a spiritului gospodăresc la 
fiecare loc de muncă, în întreprin
dere se acordă o importanță deose
bită organizării superioare a produc
ției și a muncii atit în vederea re
ducerii consumurilor materiale și 
energetice, cit și a creșterii produc
tivității muncii.

— Organizindu-ne mai bine în
treaga activitate — ne spune ingi
nera Axinia Tofan, șefa ' atelierului 
proiectare prototipuri — în acest an 
am reușit să imprimăm un ritm mai 
rapid procesului de înnoire și .mo
dernizare a producției, ceea ce a in
fluențat favorabil nivelul cheltuieli
lor materiale, al 'eficienței economice 
în general. Mai exact, de la începu
tul anului am introdus în fabricație

100 de noi modele de tricotaje, cu 
30 mai multe față de prevederile 
planului. De fapt, în perioada care 
a trecut din acest an am creat peste 
1 500 modele noi, o bună parte din 
acestea fiind lansate pentru prospec
tare atit in țară, cit și peste hotare.

Noile modele sînt realizate, așa 
cum aveam să constatăm, în con
texturi noi, care asigură reducerea 
cu 10—15 la sută a greutății specifice 
a produselor. Bunăoară, la îmbrăcă
mintea scămoșată, prin folosirea fi
relor de finețe superioară, care o 
fac mai plăcută la purtat, greutatea 
produselor s-a redus cu 15 la sută. 
De asemenea, prin realizarea de noi 
contexturi aerate din tricot bucle, 
la lenjeria și imbrăcămintea realizate 

din acest mate
rial consumul de 
fibre textile s-a 
micșorat, cu 20 la 
sută pe unitatea 
de produs. Tot
odată, noile pro
duse sint realiza

te in imprimeuri cu 5—6 culori, ceea 
ce conferă un aspect plăcut produ
selor și le ridică valoarea.

Cu aceeași consecvență se acțio
nează în întreprindere pentru intro
ducerea unor tehnologii noi, mai efi
ciente. Astfel, prin executarea unor 
produse tubulare, prin care se eli
mină cusăturile laterale, consumul 
de tricot se reduce cu 4 Ia sută. In 
același timp, prin operații de termo- 
fixare s-a îmbunătățit stabilitatea 
dimensională a tricotului, asigurin- 
du-i-se uniformitatea lățimii.

Sint fapte care ilustrează că in 
această întreprindere suceveană 
există o strategie clară în ce pri
vește desfășurarea acțiunii de redu
cere a consumurilor materiale și e- 
nergetice. Iar rezultatele ce se ob
țin in aceste zile dovedesc că aici 
se acționează cu perseverentă si 
răspundere pentru consolidarea rea
lizărilor de pină acum cu noi si re
marcabile fapfe de muncă. întregul 
colectiv al acestei unități fiind l'erm 
hotărît să intîmp'ine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezultate 
cît mai bune în reducerea consumu
rilor materiale si energetice. în rea
lizarea tuturor indicatoriloi- de plan 
pe acest an.

Radu BOGDAN 
Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii" 

_________________ _______ y
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ACCENTUAREA FACTORILOR CALITATIV!, DE EFICIENTA Al DEZVOLTĂRII 
-TRĂSĂTURĂ

în centrul activității din noul cincinal vom pune — ca orientări de bază — perfecționarea și modernizarea forțelor de producție 
ale țării, dezvoltarea intensivă a industriei, accentuarea specializării și integrării producției, ridicarea permanentă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai puternică a productivității muncii, economisirea strictă și valorificarea superioară 
a materiilor prime, combustibililor și energiei, reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale, creșterea substanțială 
a eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
i

Orientări de baza, sarcini prioritare, direcții principale de acțiune
CREȘTEREA MAI PUTERNICĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

Sporul de venit național ce se va obține 
pe seama creșterii productivității 

muncii sociale (în procente)

RIDICAREA PERMANENTĂ 
A PERFORMANTELOR TEHNICO- 
CALITATIVE ALE PRODUSELOR 

Ponderea produselor industriale la nivel 
mondial ridicat (în procente)

RESURSELE MATERIALE - 
SUPERIOR VALORIFICATE

Creșterea indicelui de valorificare, 
calculat pe baza producției-marfă 

industriale (în procente)

COSTURILE DE PRODUCȚIE -
SUBSTANȚIAL REDUSE 

Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă în industria 

republicană

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \

PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE :
© In industrie și în ramura construcțiilor se va 

asigura dublarea productivității muncii în 1990 față 
de 1980 ;

® In transporturi, productivitatea muncii va spori 
intr-un ritm mediu anual de 4,8 la sutg în sectorul 
feroviar și de 5,9 la sută în transportul auto ;

@ In întreprinderile agricole de stat, productivita
tea muncii va crește într-un ritm mediu anual de 6,5 
la sută.

DIRECȚII DE ACȚIUNE:
— Creșterea productivității muncii în indus

trie se va realiza în proporție de circa 55 la 
sută prin introducerea și generalizarea progre
sului tehnic, îndeosebi prin aplicarea tehnolo
giilor noi de fabricație, mecanizarea și automa
tizarea producției, dotarea cu mașini și utilaje 
de inalt randament și modernizarea celor exis
tente ;

— In construcții se va acționa pentru înche
ierea în linii mari a procesului de industriali
zare a lucrărilor, prin prefabrlcarea uzinală a 
elementelor de mare serie și mecanizarea pro
ceselor de muncă pe șantiere ;

— In agricultură vor fi luate măsuri pen
tru fertilizarea pămîntului, extinderea mecani
zării și chimizării în toate sectoarele ;

— In toate ramurile economiei naționale se va 
acorda o atenție deosebită utilizării cu maxi
mum de randament a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, ridicării nivelului de pregătire profe
sională a tuturor oamenilor muncii, perfecționă
rii organizării producției și a normării muncii, 
asigurării unui raport corespunzător între mun
ca productivă și cea de administrație, întăririi 
ordinii și disciplinei în toate unitățile.

<_____________ 7
PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE :
® In industria metalurgică se va diversifica struc

tura producției și se va îmbunătăți calitatea produ
selor de prelucrare avansată ;
• In industria construcțiilor de mașini, peste 96 

la sută din producțla-marfâ a anului 1990 va fi 
constituită din produse noi și reproiectate, situate 
la nivelul ridicat al performanțelor tehnice și calita
tive mondiale ;

© In industria chimică, sporuri importante se pre
văd la chimia de sinteză fină, la produsele de mic 
tonaj, materiale ultrapure și la alte substanțe chi
mice pure, intensificîndu-se eforturile pentru ridi
carea parametrilor calitativi ai produselor la nivel 
mondial.

DIRECTU DE ACȚIUNE:
— Intensificarea puternică a cercetării științi

fice și dezvoltării tehnologice, aplicarea cu fer
mitate în producție a celor mal noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-știlnțifice ;

— Accentuarea procesului de modernizare a 
structurii industriei prelucrătoare prin asimila
rea de noi produse cu înalț! parametri tehnico- 
funcționali;

— Vor fi luate măsuri pentru modernizarea șl 
reproiectarea produselor, asigurîndu-se crește
rea duratei și siguranței în funcționare, redu
cerea greutății și consumurilor specifice, spo
rirea randamentelor și diminuarea cheltuielilor 
pentru exploatare, întreținere și reparații ;

— Se vor generaliza metodele moderne de ana
liză și control ale calității în proiectarea și fa
bricația produselor.

1985 1990
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PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE :
® Reducerea consumurilor specifice și sporirea 

valorii unitare a produselor, ca urmare a ridicării 
performanțelor lor tehnice și calitative, vor de
termina creșterea mai accentuată a gradului de va
lorificare a materiilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei. Calculat pe baza producției- 
marfă industriale, indicele de valorificare urmează 
să se majoreze cu 25-27 la sută în 1990 față 
de 1985.

DIRECȚII DE ACȚIUNE:
— Dezvoltarea cu prioritate a ramurilor și sub- 

ramurilor industriei prelucrătoare care încorpo
rează cele mai noi cuceriri ale științei și tehno
logiei și valorifică superior resursele materiale 
și energetice, în concordanță cu cerințele ac
tuale și de perspectivă ale progresului tehnic ;

— In toate ramurile și subramurile, la produ
sele de vîrf, de înaltă tehnicitate, cu un grad 
sporit de prelucrare și de finisaj, producția va 
crește într-un ritm mediu anual superior 
celui pe ansamblul industriei;

— Cercetarea științifică își va spori contribu
ția la realizarea de noi materii prime și mate
riale cu proprietăți superioare — prin metode 
metalurgice, chimice, precum și de bioingine
rie ;

— Se vor elabora tehnologii noi, modeme, me
nite să asigure creșterea randamentelor globale 
și a eficientei economice în utilizarea resurse
lor materiale și energetice și vor fi înlocuite teh
nologiile mari consumatoare de materii prime, 
materiale, energie și combustibil.

CHELTUIELI CHELTUIELI 
MATERIALE TOTALE

1986-1890 :< J
PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE :
® Consumul energetic pe unitatea de venit na

țional se va reduce, în 1990 față de 1985, cu peste 
20 la sută ;

© în industria construcțiilor de mașini, consumu
rile specifice medii de laminate feroase se vor re
duce cu 19 la sută și se va micșora substanțial con
sumul de metale neferoase în industria electroteh
nică și în alte ramuri ;

® în industria metalurgică se vor lua măsuri fer
me pentru creșterea coeficientului de scdatere a 
oțelului în producția de laminate, pentru atingerea 
în 1990 a consumului specific de cocs realizat pe 
plan mondial.

DIRECTU DE ACȚIUNE:
— Creșterea contribuției activității de cerce

tare științifică și dezvoltare tehnologică Ia re
ducerea consumurilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie electrică ;

— Vor fi luate măsuri pentru elaborarea. In
troducerea și generalizarea tehnologiilor moder
ne în scopul reducerii consumurilor energetice 
și materiale, utilizării noilor surse de energie }

— O atenție prioritară se va acorda introdu
cerii în fabricație a produselor cu caracteristici 
tehnice superioare și consumuri mai reduse de 
materii prime, materiale și energie ;

— Se va acționa mai intens pentru economi
sirea produselor chimice, a materiilor prime din 
industria ușoară, a hîrtiei, materialelor lemnoa
se, a tuturor resurselor materiale, pentru lichi
darea oricărei forme de risipă ;

— Accentuarea preocupărilor pentru recupe
rarea și valorificarea resurselor materiale șl 
energetice refolosiblle.

(Urmare din pag. I)
tării societății românești. în acest 
cadru, un rol deosebit de important 
revine prevederilor privind promo
varea largă a progresului tehnic în 
toate sectoarele economiei, restruc
turarea industriei prelucrătoare, ac
centuarea procesului de modernizare 
si transformare a agriculturii într-o 
ramură de înaltă productivitate si 
eficientă, economisirea strictă si va
lorificarea superioară a tuturor re
surselor materiale, tehnice, umane, 
financiare si valutare.

întregul proces al creșterii econo
mice intensive, al accentuării laturi
lor calitative ale dezvoltării econo- 
mico-sociale este fundamentat pe 
creșterea puternică a rolului cerce
tării științifice și dezvoltării tehno
logice în toate domeniile de activi
tate. în viziunea proiectului de 
Directive, alături de caracterul de 
forță nemijlocită de producție, știin
ța se va afirma in cincinalul viitor 
și ca un puternic instrument de con
ducere și organizare a întregii acti
vități economico-sociale.

Care sînt principalii factori ai dez
voltării intensive, pe un plan calita
tiv superior a economiei naționale în 
viitorul cincinal ?

Proiectul de Directive înscrie ridi
carea susținută a productivității 
muncii ca un element fundamental 
al asigurării evoluției permanent 
ascendente a economiei noastre socia
liste. al realizării unei noi calități a 
vieții. Esențială în acest sens este pre
vederea potrivit căreia pe seama 
creșterii substanțiale a productivită
ții muncii sociale va trebui să se ob
țină circa 85 la sută din sporul ve

nitului național pe Întreg cincinalul 
1986—1990. Această orientare este 
fundamentată pe măsurile și acțiu
nile cuprinse în Programul de creș
tere mai accentuată a productivită
ții muncii, despre care, fără a intra 
în detalii, se cuvine amintit că are 
la bază aplicarea cu consecvență in 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, a celor mai 
noi metode de organizare și condu
cere și care vizează introducerea si 
extinderea pe scară largă a mecani
zării și automatizării, folosirea de
plină a capacităților de producție și 
a forței de muncă, perfecționarea 
continuă a pregătirii profesionale a 
tuturor celor care își desfășoară ac
tivitatea nemijlocit în ramurile pro
ducției materiale. Este de remarcat 
în această privință că aplicarea în 
industrie a unui ansamblu de măsuri 
privind perfecționarea fluxurilor teh
nologice, organizarea optimă a locuri
lor și sectoarelor de muncă și pro
movarea intensă în producție a re
zultatelor cercetării științifice și dez
voltării tehnologice vor asigura, pînă 
la sfîrșitul cincinalului viitor, du
blarea productivității muncii, ceea ce 
va permite atingerea nivelurilor din 
unele țări dezvoltate industrial din 
Europa.

Pornind de la puternicul potențial 
tehnic de care dispune economia 
noastră națională, de la nivelul ri
dicat al pregătirii și calificării for
ței de muncă și ținind seama de sar
cina deosebit de importantă a trece
rii hotârîte la dezvoltarea intensivă 
a economiei, la înfăptuirea unei ca
lități noi, superioare în toate sec
toarele de activitate, proiectul de Di
rective orientează eforturile spre 

modernizarea în continuare a struc
turilor de producție. în primul rind în 
industrie. Practic. în cincinalul viitor 
urmează să se producă schimbări 
fundamentale în structura ramurilor 
economice, în temeiul unei concepții 
superioare, al cărei conținut calitativ 
constă în dezvoltarea mai rapidă a 
ramurilor, subramurilor și grupelor 
de produse de înaltă tehnicitate, cu

CREȘTEREA ECONOMICĂ INTENSIVĂ
consumuri reduse de materii prime 
și energie.

Un alt factor important al dezvol
tării intensive a economiei il repre
zintă reducerea cheltuielilor mate
riale. în repetate rînduri, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
înfăptuirea riguroasă a sarcinilor in 
acest domeniu este cu atît mai nece
sară cu cit în economia noastră se 
înregistrează cheltuieli materiale 
mari, în comparație cu țările dezvol
tate ; în prezent, ponderea cheltuie
lilor materiale in produsul social este 
de circa 60 la sută, față de 50—55 la 
sută in țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Iată de ce pro
iectul de Directive prevede că, pină 
in 1990, ponderea cheltuielilor mate
riale in produsul social se va reduce 
la 53 la sută. Diminuarea în pro
porția prevăzută a ponderii cheltu
ielilor materiale în produsul social 
echivalează, la nivelul anului 1990, 

cu un spor de circa 145 miliarde lei, 
adică tot atît cît întregul venit na
țional realizat în anul 1965.

în acest scop, avînd în vedere ni
velul dotării tehnice și tehnologice, 
precum si gradul de pregătire teh- 
nico-profesională al cadrelor din e- 
conomia națională, proiectul de Di
rective orientează eforturile in di
recții esențiale de acțiune pentru re

ducerea consumurilor de materii pri
me. materiale, energie și combus
tibil, pentru valorificarea superioa
ră a tuturor resurselor materiale și 
energetice. în acest cadru, merită 
remarcat că. în cincinalul viitor, 
prin introducerea și generalizarea 
tehnologiilor cu randamente ridica
te. consumul energetic pe unitatea 
de venit national se va diminua cu 
peste 20 la sută, consumurile speci
fice medii de laminate feroase in 
construcția de mașini — cu 19 la 
sută ; totodată, va crește substanțial 
coeficientul de scoatere a otelului în 
producția de laminate, se va atinge 
in industria metalurgică în anul 1990 
consumul de cocs realizat pe plan 
mondial : de asemenea, față de ac
tualul cincinal se vor economisi im
portante cantități de produse chimi
ce, materii prime din industria ușoa
ră. a hîrtiei. de materiale lemnoa
se și alte resurse materiale ; în an

samblu, resursele destinate consu
mului productiv vor înregistra creș
teri mult mai reduse în compara
ție cu sporul ce se va obține la 
producția materială.

în mod evident, reducerea consu
murilor specifice, materiale si ener
getice. și sporirea valorii unitare a 
produselor, ca rezultat al ridicării 
performantelor lor tehnice si caii- 

tative. vor trebui să determine în
semnate îmbunătățiri în valorifica
rea resurselor materiale ale econo
miei naționale. Bunăoară, valoarea 
productiei-marfă industriale ce se va 
obține pentru fiecare leu cheltuit cu 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie electrică consumate in 
această ramură va crește cu 25—27 
la sută in 1990 față de 1985, sporuri 
superioare mediei urmînd să se ob
țină în construcția de mașini. Creș
terea pe aceste căi a gradului de va
lorificare a resurselor materiale si 
energetice și. implicit, a eficientei 
activității productive este fundamen
tată în cincinalul viitor de obiecti
vele si măsurile cuprinse in Progra
mul privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor.

De bună seamă, o componentă 
esențială a concepției partidului nos
tru cu privire la accentuarea dezvol
tării intensive a economiei naționale 

o reprezintă ridicarea permanentă a 
performanțelor tehnice și calitative 
ale produselor, criteriu esențial de 
apreciere a eficienței activității eco
nomice. Prin intensificarea lucrări
lor de reproiectare si modernizare a 
produselor din fabricația curentă, 
prin asigurarea unor înalte caracte
ristici constructive, funcționale si de 
fiabilitate la produsele aflate în curs 
de asimilare sau care vor fi proiec
tate în viitor si prin extinderea sor
timentelor de fabricație, ponderea 
produselor, industriale realizate la 
nivel mondial ridicat urmează să a- 
jungă în anul 1990 — așa cum se pre
vede in proiectul de Directive — la 
aproape 95 la sută, iar 2—5 la sută 
din produse să se situeze la perfor
mante care depășesc nivelul ce se 
va atinge pe plan mondial. în aceste 
condiții se vor asigura creșterea 
competitivității produselor românești 
pe piața mondială, lărgirea expor
tului de produse cu prelucrare a- 
vansată si înaltă eficientă. Dealtfel, 
prin măsurile prevăzute în progra
mul amintit mai înainte, gradul de 
valorificare a unei tone de mate
rie primă încorporată în produsele 
destinate exportului trebuie să 
crească. în medie fată de 1983. cu 
18 la sută în 1987 si cu 25 la sută 
în 1990.

O altă direcție a dezvoltării eco
nomice intensive în viitorul cincinal 
o constituie folosirea cu eficiență 
maximă a potențialului tehnico-pro- 
ductiv existent și a aceluia care se 
va crea în perioada 1986—1990, ast
fel încît să se obțină o creștere im
portantă a producției și a venitu
lui național pe unitatea de mijloace 
fixe din dotarea unităților econo

1

mice. Este un obiectiv important, a 
cărui realizare impune — așa cum 
se prevede în proiectul de Directive 
— ca, în fiecare unitate, să se acțio
neze pentru încărcarea deplină a 
capacităților productive, perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii, întărirea și respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, efectuarea la 
timp și de bună calitate a repara
țiilor capitale și reviziilor tehnice, 
exploatarea cu randament maxim a 
tuturor mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor.

Sintetizînd efectele acțiunilor șl 
măsurilor preconizate de proiectul 
de Directive privind accentuarea 
laturilor calitative, de eficiență ale 
activității îri toate sectoarele vieții 
economice, venitul național va spori 
în cincinalul viitor într-un ritm me
diu anual de 7,6—8,3 la sută, devan- 
sînd creșterea medie a produsului 
social, care urmează să fie de 5—5,7 
la sută.

Pe deplin realiste și riguros fun
damentate, prevederile proiectului de 
Directive orientează eforturile și ca
pacitatea creatoare ale oamenilor 
muncii, ale tuturor factorilor de răs
pundere spre realizarea unei creșteri 
economice intensive, calitativ superi
oare, în care obiectivele de bază ale 
amplului proces de dezvoltare dina
mică și de ridicare a eficienței eco
nomice, corelate intr-o viziune știin
țifică unitară și cuprinzătoare, au 
un scop bine definit : sporirea con
tinuă a avuției naționale și a veni
tului național, asigurînd creșterea 
continuă a bunăstării poporului, ri
dicarea pe noi culmi de progres șl 
civilizație a patriei noastre socia
liste.
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satu mare: Ctitorii ale demnității 
și afirmării multilaterale a omului nou

un aspect al AUTOcoHDucERii: Răspunderea pentru
condițiile de muncă si viată ale locuitorilor

7 7 7

Satu Mare este un oraș care trăiește în viitor. Pentru acela care-i 
străbate astăzi bulevardele largi, străjuite de construcții moderne, pentru 
vizitatorul care descoperă rînd pe rînd clădirile impunătoare ale noului 
centru politico-administrativ sau profilul semeț al obiectivelor industriale, 
orașul de Ia poarta de nord a țării păstrează parcă in aspectul lui con
temporan prea puțin din frămîntarea de veacuri a istoriei românești. Și 
totuși lupta dacilor liberi, a legendarului Menumorut, a țăranilor conduși 
de Doja. Pintea Viteazul, memorandiștii, realizatorii Unirii din 1918 și 
făuritorii noii dezvoltări a României din acești patruzeci de ani ai socia
lismului au jalonat ritmurile orașului care nu demult a împlinit un mile
niu de existentă.

„în luptele împotriva asupritorilor de orice fel. nu o dată românii, 
maghiarii, germanii de Pe aceste meleaguri — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea la marea adunare de la Satu Mare din octom
brie 1976 — au luptat împreună, continuind in mod minunat tradițiile 
înaintașilor, ale dacilor liberi, care niciodată nu au vrut să fie sub domi
nație străină și au luptat întotdeauna pentru a fi oameni liberi, care să-și 
hotărască ei înșiși dezvoltarea".

gătire artistică tot mai bună, oa
meni care devin la rindul lor în
drumători competenți ai unor va
riate activități. Este cazul celor 19 
educatoare care urmează cursurile 
clasei de mînuire — păpuși — texte 
— scenarii în cadrul Școlii popu
lare de artă. Faptul că în toate edi
țiile Festivalului național „Cinta
rea României" județul Satu Mare a 
obținut locul I la Teatrul de păpuși 
a determinat o bună inițiativă 3 
consiliului municipal al sindicate

lor, preciza tovarășul Andrei Ba
logh, membru în biroul executiv al 
consiliului — aceea de a înființa in 
ediția a patra a festivalului 13 noi 
formații de teatru de păpuși ale 
educatoarelor. Sînt acțiuni educa
tive a căror arie ar putea fi mult 
mai larg exemplificată dacă ne-am 
referi la activitatea bogată a Casei 
pionierilor — care a obținut de cu
rind locul II pe județ la creația 
științifică și locul III pe țară la 
concursul „Start spre viitor".

Portrete ale fruntașilor

Spatii largi pentru afirmarea 
artei amatorilor

Amplă manifestare a creativității, 
cu forme atit de variate, cu ma
nifestări complexe la toate nivelu
rile activității cultural-artistice, 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" a pus in valoare, la Satu 
Mare, prin rezultatele înregistrate 
pină acum, profilul complex al ac
tivității artiștilor amatori. Și n-ar 
fi decît să amintim că la ultima 
ediție, a patra, Universitatea cul- 
tural-științifică a obținut locul I 
și că, din cele 33 de formații și 
cercuri de creație artistică și teh- 
nico-științifică ale casei de cultură 
a municipiului prezente în faza 
republicană, 12 au fost laureate. 
Pe lingă succesele obținute pină 
acum, importantă este însă pros
pectarea unui potențial artistic care 
acum, in etapa de masă a celei de 
a cincea ediții, să-și dea pe deplin 
măsura talentului, a participării la 
viața culturală a județului. în acest 
sens, tovarășa Silvia Ceuca, șefă a 
secției propagandă a comitetului 
județean de partid, ne-a vorbit 
despre o inițiativă recentă : anali
za amănunțită a întregii activi
tăți politico-ideologice și cultural- 
educative desfășurate la nivelul 
întregului județ, ca și analize 
detaliate pe consilii unice agro
industriale, pe orașe și municipiu 
cu factorii educaționali din între
prinderi și instituții, unități eco
nomice, cooperative meșteșugărești, 
școli, unități agricole. Analizele de 
pină acum au studiat eficienta 
muncii desfășurate, posibilitățile 
dezvoltării ei în continuare, stabi
lind sarcini concrete acestei dezvol
tări. Rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Cifrele sînt in această 
privință deosebit de grăitoare. în 
prezent, în cele 2 561 de cercuri 
și formații artistice ale județului 
își desfășoară activitatea 74 992 oa
meni ai muncii. Este o situație 
care reflectă caracterul cu adevărat 
de masă al unei activități ce in
clude o gamă deosebit de bogată 
de manifestări, de la aspecte ale 
pregătirii politico-profesionale și 
de cultură generală la activitatea 
concretă de creație și interpretare 
artistică. „Așa cum a subliniat de 

secretarul general al 
tovarășul Nicolae 
Festivalul național 

nu înseamnă

atîtea ori 
partidului, 
Ceaușescu, 
„Cintarea României1

doar creație literar-artistică, ci și 
tehnico-științifică, încurajarea miș
cării de invenții și inovații, de edu
cație materialist-dialectică. Iată de 
ce ne-am orientat, ne-am îmbună
tățit întreaga activitate de pină 
acum în funcție de acești parame
tri" — ne spunea tovarășa Melania 
Andrișan, președinta comitetului 
municipal de cultură. Fără în
doială, aceste forme includ o 
mare varietate de aspecte — de 
la cercuri de ateism la cercuri de 
dezbatere etică, de la educația es
tetică la dezbateri pe probleme ale 
mediului înconjurător, de la crea
ția artistică și tehnico-științifică 
la cunoașterea legilor țării. Pentru 
a ne referi doar la domeniul crea
ției artistice, cifrele ne dau din nou 
amploarea reală a fenomenului ar
tistic de masă. Comparativ cu anul 
trecut, cînd în județul Satu Mare 
au activat 428 formații artistice cu 
7 553 participanți, anul acesta nu
mărul formațiilor s-a ridicat la 
1 499 cu 21 722 membri. Iar dacă la 
ultima ediție, corurile muncitorești 
de Ia „Unio" și „Mondiala" se afir
mau printre formațiile laureate, 
anul acesta au luat ființă încă trei 
coruri : al I.P.S.U.I.C., I.C.S. 
mărfuri industriale și al Cooperati
vei „Textile-tricotaje", care au sus
ținut de curind primele concerte. 
„Zilele culturii oșenești", care au 
avut loc nu demult in Satu Mare, 
uu contribuit, de asemenea, la 
depistarea unor noi și viguroase 
talente, au pus în valoare bogăția 
tradițiilor artistice locale. Organi
zarea unor asemenea manifestări, 
ne spunea Ion Vădan, directorul 
centrului județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de amatori, se înscrie prin
tre inițiativele notabile la nivel 
județean.

O manifestare devenită tradițio
nală este aici „Săptămina teatru
lui politic". Există, aflăm de la to
varășa Kacso Ileana, directoarea 
casei de cultură a municipiului, o 
adevărată tradiție în activitatea 
formațiilor de teatru pentru culti
varea genurilor cu caracter mili
tant — teatru politic, montaje dra
matizate de dezbatere etică — nu 
doar în limba română, ci și în 
limbile maghiară si germană.

Arta plastică sătmăreană — 
ne-au demonstrat-o de-a lungul 
timpului prezența lucrărilor unora 
dintre membrii filialei U.A.P. pe 
simezele Capitalei, dar mai ales o 
amplă și reprezentativă expoziție 
deschisă în spațioasele săli ale ga
leriilor de artă din oraș — poate 
evoca pe bună dreptate ambianța 
unui climat artistic fecund. Evo- 
cind o inițiativă mai veche, relua
tă în fiecare an cu deosebit succes 
— aceea de a realiza adevărate 
tabere de creație în locurile in
dustriale cele mai fierbinți ale ju
dețului, Paul Erdos, președintele 
filialei, ne-a vorbit cu căldură des
pre participarea plasticienilor săt
măreni Ia realizarea mult aprecia
telor expoziții cu portrete ale frun
tașilor. Este una din multiplele 
forme ale integrării artiștilor în 
viața județului lor. „Trebuie să ieși 
in afara atelierului, spunea Paul 
Erdds. Realitățile Oașului de azi, 
ca și folclorul lui sint atit de bo
gate, incit ți se impun de la sine 
aceste adevărate incursiuni în mun
ca oamenilor din diverse domenii. 
Personal, am nutrit întotdeauna o 
simpatie deosebită pentru minerii 
județului nostru. Ei au constituit 
subiectul primei mele expoziții per
sonale, spre ei m-am intors de-a 
lungul întregii mele activități".

...Format în apropierea unui 
artist ca Aurel Popp, picto
rul Ion Popdan continuă să 
transpună în' lucrările sale sunetul 
grav al sentimentului patriotic. Ni 
l-au dezvăluit in atelierul său lu
crările inspirate din momentele 
cheie ale istoriei sătmărene : trip
ticul în care evocă legendara figu
ră a lui Menumorut, portretul lui

Mihai Viteazul pe cimpia de la 
Moftin sau ciclul de lucrări inti
tulat „Istoria". Ca și in portrete in 
care se vădește un fin observator, 
capabil să definească complex 
imaginea celui reprezentat, Ion 
Popdan a știut să confere acestor 
lucrări o autentică vibrație artis
tică.

Preocuparea pentru culoare este, 
desigur, una din constantele pictu
rii sătmărene. O preocupare capa
bilă să atingă valențe expresio
niste în lucrările lui Ion Sasu 
(„Flori", „Peisaj"), care împletesc 
jocuri vii, luminoase de tonuri 
pure, contrastante sau de intensi
ficarea unor efecte de picturalitate 
ale materiei colorate la Szeyke 
Vilmos. Lucrările unui artist cu 
experiența pe care o are Vasilc 
I’aulovcs — scenograf la Teatrul de 
Nord — dar și a unei tinere pro
fesoare ca Gloria Cristina Oprișa 
erau tot atîtea invitații la comen
tariul metaforic bazat pe solidita
tea meșteșugului artistic. Multă din 
lucrările de pictură prezentate in 
expoziția la care ne refeream s-au 
inspirat din peisajul atit de bogat 
al imprejurimilor sau au apelat la 
gingășia unui simplu buchet de 
flori. Am aminti in această ordine 
de idei farmecul tonifiant al acua
relelor semnate de Maria Olteanu, 
discreția culorii în lucrările lui 
Petkes Iosif, ambianța muzicală a 
unor imagini ca acelea create de 
Aurel Minu Miron, Bogati Șandor 
sau Szilagyi Adalbert, pasta colo
rată, densă și prețioasă a lucrărilor 
realizate de Agneta Szatmari, Lu
cian Oșan, Major Ildico, precum 
lucrările de sculptură aparținînd 
lui Gyorgy Albert și Erdei Stefan.

Mereu în mijlocul oamenilor

Educarea tinerei generații
- o preocupare constantă

Peste 1 700 de tineri participă 
săptăminal la activitățile politico- 
ideologice, cultural-educative, de 
propagandă tehnico-științifică sau 
de petrecere a timpului liber orga
nizate de Casa de cultură a științei 
și tehnicii pentru tineret. Cifra 
furnizată de directorul acestui 
așezămînt cultural, tovarășul Sorin 
Berindei, sintetizează în sine grija 
deosebită manifestată aici, la Satu 
Mare, pentru educarea tinerei ge
nerații sub raza iubirii de patrie și 
partid, a însușirii unor cunoștințe 
cît mai variate, apte să îi modeleze 
complex personalitatea. Ar trebui 
menționate formațiile de dans, de 
muzică ușoară, activitatea nu
meroșilor recitatori și soliști ce se 
formează și își desfășoară o parte 
a timpului liber aici, prezența unui 
„Club al inginerului" — inițiativă 
mai recentă, care adună specialiști 
din variate domenii în cadrul unor 
interesante schimburi de opinii, 
activitatea unui club de jaz —

unul dintre puținele existente în 
țară, numeroase cercuri de inițiere 
in cele mai variate domenii, de Ia 
gimnastică la depanare radio-tv și 
de la dans popular la fotografie. 
Aici, la Casa de cultură a științei 
și tehnicii pentru tineret, s-au pus 
bazele unei formații care, evoluind 
apoi independent, a ciștigat de cu
rind, Ia ultima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României", le
cui I pe țară. Este vorba de for
mația care acum se numește 
„Casino" (Eugen Dumitrana, Peter 
Andercou, Vakarcs Istvăn, Khiin 
Tiberiu, Petrovai Ovidiu, Hajdu 
Gyula). I-am ascultat „la lucru" pe 
membrii acestei formații, care se 
bucură de o foarte bună apreciere 
— au dovedit-o sălile arhipline, 
succesul celor trei concerte pe care 
de curînd le-au dat sub egida 
Filarmonicii.

în viața cultural-artistică săt- 
măreană pătrund tineri munci
tori, țărani și intelectuali cu o pre

Intr-una din sălile casei de cul
tură a municipiului am întîlnit, la 
lucru, membrii cenaclului „Săgea
ta". Poeți,, prozatori, gazetari, ar
tiști plastici, epigramiști, umoriști 
discutau cu multă seriozitate, pe 
baza proiectului prezentat de 
Szylagy Tiberiu, maistru instruc
tor la Liceul industrial nr. 3, 
la ultimul număr al gazetei de 
stradă : „Cu Săgeata prin parcu
rile sătmărene". Era o simplă 
ședință de lucru,' cu un’sumar bo
gat, cu discuții pasionate, pline de 
învățăminte atit pentru cei ce și-au 
supus lucrările judecății colective, 
cit și pentru participanți. O șe
dință în care critica incisivă, la 
obiect, s-a alăturat zâmbetului stir- 
nit de parodiile citite de George 
Vulturescii ; o ședință în care re
plica plina de haz s-a alăturat ob
servației făcute cu ,răspundere și 
seriozitate, de exemplu, pe margi
nea desenelor satirice inspirate lui 
Mirel Silagbi de scrierile lui Anton 
Pann.

Modalitatea de lucru a cenaclului 
este insă cu mult mai vie, cu un 
impact mai direct asupra publicu
lui căruia i se adresează. Căci — 
așa după cum am putut constata 
la Casa de cultură a tineretului, 
unde era organizată o microexpo- 
ziție cu desene satirice — cenaclul 
„Săgeata" este prezent sub variate 
forme in spațiul spiritual al orașu
lui. Trebuie să amintim astfel că 
„Microsăgeata" — gazeta de stradă 
a casei de cultură a municipiului 
își oferă, lunar, spațiul fiecărui 
caricaturist (ultimul număr era 
realizat de Anton Pereni, muncitor 
la I.P.S.U.I.C.) ; că una din modali
tățile cele mai frecvente de lucru 
este deplasarea unor grupuri de ca- 
ricaturiști, epigramiști, umoriști in 
mijlocul oamenilor muncii. Aceste 
deplasări (ultimele au avut loc in 
comuna Moftinul Mic și in orașul 
Cărei, pentru lucrătorii de pe șan

tierul fabricii de zahăr și pentru 
oamenii muncii de la Stațiunea de 
producție și cercetare a ovinelor) au 
drept rezultat cite o expoziție cu 
portrete ale fruntașilor sau cu as
pecte ale muncii, expoziție care, 
organizată în chiar incinta între
prinderii, este prilejul unui variat 
schimb de impresii. Nu este de 
mirare în aceste condiții că cei 
mai mulți dintre membrii cenaclu
lui și-au afirmat spiritul critic și 
talentul în numeroase expoziții 
organise în țară, in reviste de 
largă circulație, că au editat ei 
inșiși publicații premiate in cadrul 
primelor două ediții ale Festivalu
lui național „Cintarea României", 
că rubrica cenaclului de satiră și 
umor difuzată la stația de amplifi
care se bucură de o largă audiență 
sau că grupul satiric „Gong" — în
ființat în timpul celei de-a patra 
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României" — culege bineme
ritate aplauze interpretînd texte 
scrise de membrii cenaclului.

Aceeași grijă de a realiza lucrări 
de calitate am descifrat-o și in ac
tivitatea cenaclurilor literare „Afir
marea" și „Ady Endre". Faptul că 
anul acesta au apărut cărți sem
nate de Radu Ulmeanu, Ion Vădan, 
Kovacs Iosif sau Ion Boloș, că scri
itori români și maghiari colabo
rează nu doar în cadrul ședințelor 
de cenaclu, ci și la realizarea pri
mului număr supliment scos în ca
drul ziarului „Trioțina" reprezintă 
reușite mai recente. Activitatea 
curentă, aceea desfășurată cotidian 
de membrii cenaclurilor literare 
din Satu Mare, se îndreaptă, cu 
forțe sporite, spre modelarea unui 
public mereu mai dornic să desci
freze sensurile mari ale creației 
literare românești și universale.

Marina PREUTU 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii”

Anii socialismului au dat vieții 
oamenilor multiple sensuri noi. Eli
berați pentru totdeauna de exploa
tare, liberi într-o țară liberă, toți ce
tățenii României socialiste se bucură 
azi de o viață demnă, mereu mai 
prosperă, pe măsura progresului ge
nerai al patriei.

în etapele succesive ale industria
lizării, odată cu realizarea amplelor 
programe de investiții, cu dotarea 
tehnică a noilor obiective economice 
au fost obținute și importante reali
zări sociale : calificarea noilor deta
șamente de muncitori, asigurarea 
condițiilor de locuit pentru cei veniți 
să lucreze la oraș in noile întreprin
deri. construirea de creșe, scoli, ma
gazine. alte dotări social-edilitare, in 
condițiile sporirii populației urbane. 
Si trebuie spus că. pretutindeni in 
tară, s-au făcut si se fac eforturi 
pentru ca toii cetățenii să se bucure 
de condiții de muncă si viată mereu 
mai bune, iar greutățile ce mai apar 
să fie cit mai grabnic posibil înlă
turate.

Sint adevăruri pe care le atestă si 
realitățile municipiului Focșani — 
unde ritmul inalt al industrializării a 
fost însoțit de preocupări pe măsură 
pentru asigurarea unor condiții co
respunzătoare de muncă și viață 
pentru toți cei ce lucrează in noua 
industrie de aici, i

...Trecem, rînd pe. nnd, prin unită
țile noii platforme industriale a ora
șului : întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice (I.S.H.), întreprin
derea metalurgică, întreprinderea 
de aparataj electric pentru instalații, 
întreprinderea de prelucrare a mase
lor plastice. întreprinderea de vase 
emailate, Filatura de bumbac cardat, 
întreprinderea de tricotaje. Filatura 
d® lină pieptănată. în halele de pro
ducție ale unităților este vizibilă pre
ocuparea pentru asigurarea unor 
bune condiții de lucru : spațiile de 
producție luminate adecvat, cu insta
lații de ventilație și aerisire, fiecare 
mașină este dotată cu aparatura ne
cesară de protecție, muncitorii au la 
dispoziție vestiare si grupuri sociale 
corespunzătoare.

— Toate sint rezultatul atenției 
acordate problemelor sociale încă din 
faza do concepere a noilor obiective 
economice : de la proiectare pină la 
avizarea lor — ne spune Gheorghe 
Epurescu, președintele comitetului 
sindicatului din întreprinderea de 
vase emailate. Dealtfel, prin înseși 
normativele de proiectare sînt stabiliți 
parametrii dotărilor sociale și ai ce
lor de protecție a muncii pentru fie
care categorie fle unitate. în plus, 
după punerea in funcțiune a investi
țiilor se asigură an de an fonduri 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de muncă ale oamenilor. în 
cadrul unității noastre fondurile 
cheltuite pentru realizarea dotărilor 
sociale și de protectie a muncii au 
reprezentat circa 7 la sută din va
loarea totală a investiției. Ulterior, 
după punerea în funcțiune a între
prinderii. ni s-au alocat prin plan, in 
fiecare an, circa 800 000 Iei pentru 
completarea dot ărilor sociale existen
te și pentru înlocuirea echipamente
lor de proiecție uzate. în momentul 
de fată sintem pe punctul de a fi
naliza. din asemenea fonduri, extin
derea instalației de ventilație din 
secția de emailare și realizarea in
stalației de recuperare a căldurii de 
la cuptoare, în vederea asigurării 
apei calde la grupurile sanitare.

Din discuțiile purtate și cu alți

factori de răspundere din celelalte 
unități ale platformei industriale din 
Focșani aflăm că periodic în organi
zațiile de partid, de sindicat și tine
ret. in organizațiile de femei, în 
consiliile oamenilor muncii se 
analizează măsurile de îmbunătă
țire a condițiilor de lucru, de folosire 
eficientă a fondurilor de protectie a 
muncii, cele privind respectarea nor
melor de tehnica securității muncii. 
Ni se relatează astfel că. in fiecare 
întreprindere, eu sprijinul comisiilor 
pe probleme sociale, s-a făcut o in
ventariere exactă a tuturor locurilor 
de muncă cu grad ridicat de pericu
lozitate. stabilindu-se măsuri speciale 
pentru evitarea accidentelor si pre
venirea îmbolnăvirilor profesionale. 
Este semnificativ, pentru grija ce se 
acordă condițiilor de lucru, faptul că 
in toată perioada de cind a prins

însemnări 
din întreprinderile 
tinerei platforme 

industriale a municipiului 
Focșani

contur tinăra platformă industrială a 
Focșaniului. nu s-a inregistarat aici 
nici un caz de îmbolnăvire profesio
nală. Această reușită se datorește în 
bună măsură si contribuției celor 
17 medici și 42 cadre sanitare medii 
care isi desfășoară activitatea în dis
pensarul teritorial al platformei in
dustriale și in cele 6 cabinete și 
puncte medicale de întreprindere.

De o atenție cu totul deosebită se 
bucură condițiile de lucru ale tinere
lor muncitoare, mai ales ale viitoare
lor mame. Pe timpul gravidității, în- 
cepind cu luna a șasea si după naș
tere. în perioada cu program redus 
(pentru alăptarea și îngrijirea copii
lor) se asigură încadrarea muncitoa
relor doar in schimburile I și II, in 
locuri de muncă unde să nu le so
licite efort fizic prelungit.

— Urmărind continua creștere a 
productivității muncii, mai buna or
ganizare a producției și a muncii in 
fiecare secție de fabricație si la fie
care loc de muncă, avem în vedere 
că, pe această bază, sporește și re
tribuția oamenilor — ne spunea to
varășul loan Chirescu, președintele 
comisiei sociale din întreprinderea 
de scule si elemente hidraulice. E un 
motiv în plus să acționăm pentru ri
dicarea pregătirii profesionale a 
muncitorilor, pentru promovarea lor 
în noi categorii de încadrare și trep
te de retribuire. în final — pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție de către fiecare lu
crător. Din toamna anului trecut, de 
cînd s-a generalizat acordul global, 
nu avem nici un muncitor în între- ■ 
prindere care să nu fi încasat lunar 
cu 3 pină la 15 la sută mai mult de- 
cit retribuția tarifară. . Ș

...Intrăm in microcantina întreprin- «jț 
dorii l.S.H. in timpul pauzei de masă 
din secții. Mai multe sute de oameni î 
servesc prînzul, alcătuit din trei fe
luri de mincare. la un preț conve- 1 
nabil — o treime din costul mesei. 3 
fiind suportat din fondurile intre- 
prinderii, conform legislației in vi
goare. Cine și-a adus „pachet de 
acasă" dispune de mese special ame
najate, unde se pot consuma. în com

pletare. gustări sau băuturi răcori
toare, desfăcute prin chioșcul ali
mentar din incinta întreprinderii. 
Aflăm că. după modelul microcanti- 
nei de la I.S.H.. urmează să se orga
nizeze unități similare și in alte în
treprinderi. masa caldă fiind adusă 
de la cantina-restaurant construită 
in cadrul platformei industriale.

— Problematica socială a oameni
lor muncii nu se rezumă doar la 
timpul cit aceștia se află in între
prindere, a ținut să ne precizeze 
Grigore Dima, primarul munici
piului Focșani. în concepția parti
dului nostru, răspunderile consiliilor 
populare, ale unităților economice, 
ale organizațiilor de partid, de sin
dicat si tineret ce-și desfășoa
ră activitatea în cadrul între
prinderilor cuprind și alte aspecte 
sociale, ce tin de condițiile de viață 
ale oamenilor muncii și ale familiilor 
lor. Bunăoară, repartizarea fondului 
locativ este in prezent de competenta 
exclusivă a organelor de conducere 
colectivă din intreprinderi. Tot între
prinderile sint cele care poartă răs
punderi sporite pentru activitatea 
creșelor. a grădinițelor și școlilor pe 
care le patronează, pentru întreține
rea si buna funcționare a unor obiec
tive social-culturale si sportive.

Referitor la situația din cadrul 
platformei industriale a orașului 
nostru trebuie spus că problema lo
cuințelor oamenilor muncii de aici a 
fost in bună măsură rezolvată. Pen
tru petrecerea timpului liber, tinerii 
— media de virstă a colectivelor de 
pe platforma industrială focșăneană 
este in jur de 25 de ani — au la dis
poziție, pe lingă complexul polispor
tiv din zonă și casa de cultură a ora
șului. mai multe microcluburi de în
treprindere și biblioteci. La fiecare 
din cele șapte cămine muncitorești 
patronate de întreprinderi (in care 
locuiesc 1 500 de tineri) sint amena
jate săli de lectură și de jocuri dis
tractive.

Din datele prezentate. în comple
tare. de tovarășa Suzana Olteanu, 
secretar cu probleme sociale la Comi
tetul municipal de partid Focșani, am 
mai reținut : peste 6 000 de oameni 
ai muncii participă la cele 350 
de formații artistice înscrise in
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" ; toate întreprinderile sint în
scrise in competițiile cultural-spor
tive și educative desfășurate sub ge
nericul „Dialogul hărniciei", aflat 
acum la a doua ediție: anual, orga
nizațiile de sindicat din intreprinderi 
pun la dispoziția oamenilor muncii 
bilete de odihnă și tratament în di
ferite stațiuni: pentru copiii oameni
lor muncii de pe platforma industria- i 
lă funcționează o creșă, trei grădini
țe și două școli, amplasate în cartie- ■ 
rul de locuințe din apropiere — „Sud".

— Datorită caracterului complex șl 
importantei deosebite a problema
ticii sociale — ne-a spus în încheiere 
interlocutoarea — a intrat in obiș
nuința comitetului municipal de 
partid să analizeze periodic aceste 
aspecte si să adopte de fiecare dată • 
măsuri corespunzătoare. Făurim o 
societate profund umană — și tocmai ț 
de aceea nici un efort nu este prea < 
mare cind e vorba de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă si viată ale oa- ■;
menilor. .Cj

Mihai IONESCU $
Oan DRĂGULESCU ;
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I) Muzeul satului și de artă populară - Aspect din expoziția „Tezaur de artă populară din România"
Foto : E. Dichiseanu

vărat modern, asigurind 
tuturor locuitorilor săi con
diții tot mai civilizate și 
mai bune de viață și de
muncă". Cuvinte-program. 
Cine ar mai recunoaște 
acum Zalăul dacă n-a mai 
trecut prin el doar de cîti- 
va ani?

— O fericită coincidentă 
a făcut ca in anul în care 
întreprinderea noastră a 
livrat primele cantităti de 
conductori de bobinai, 
(secretarul general al parti
dului să viziteze moderna 
unitate a industriei elec
trotehnice amplasată la 
Zalău — își amintește mais
trul principal loan Culda, 
secretarul comitetului de 
partid de la cunoscuta în
treprindere de conductori 
electrici emailați. N-am să 
uit niciodată vibrantele în
demnuri pe care ni le-a 
adresat de a face din 
această uzină o unitate re
prezentativă a industriei 
noastre electrotehnice. în- 
tr-un timp scurt. lată. 
„Emailații" din Zalău au 
devenit „sufletul electro
tehnicii românești", cum 
spunea cineva, pe bună 
dreptate.

Da, și să nu uităm că 
numai „Emailații" realizea
ză în prezent o producție 
industrială de 20 de ori 
mai mare decit cea a în
tregului oraș la nivelul 
anului 1965. Iar ceea ce 
creează oamenii muncii de 
aici se înscrie printre ac
tivitățile industriale de 
vîrf din tara noastră, pro
dusele realizate fiind com

milioane de metri liniari 
de conductori într-o gamă 
foarte largă, potrivit ce
rințelor electronicii si 
electrotehnicii de „ulti
mă oră" — ne spu
ne inginerul loan Sita- 
ru, șeful secției laminor. 
Recent, în premieră na
țională, în întreprinderea 
noastră au fost asimilați 
conductori de 0.04 si 
0,03 milimetri. Dar cite 
alte produse nu au fost 
realizate și introduse in 
fabricație de către colecti
vul nostru l

Sigur, asemenea perfor-

guri. Era nevoie de un 
învătămint suplu, mobil, 
capabil să pregătească 
într-un timp scurt mii de 
cadre pentru noile capaci
tăți de producție. Dacă nu
mărul muncitorilor din in
dustria Zalăului nu depă
șea 1 800 în anul 1965, 
acum detașamentul clasei 
muncitoare din Zalău cu
prinde peste 18 000 de oa
meni. Muncitori cu înaltă 
calificare, pe deplin con- 
știenți de răspunderea ce 
li s-a încredințat.

Evident, ritmul dinamic 
al dezvoltării industriale a

odinioară migrau în diver
se alte locuri in căutare de 
lucru. Constructorii de uzi
ne și de case s-au întors 
„la vatră", cum se spune, 
și au durat aici adevărate 
monumente de arhitectură 
industrială, cartiere impu
nătoare. demne de toată 
admirația.

— Mi-ar fi greu să spun 
la cite apartamente sau 
obiective social-culturale 
am lucrat împreună cu or
tacii mei. Ele se văd și 
mă bucur de fiecare dată 
cind incepem lucrările la 
un nou cartier. Am senti-
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„bulevardul miliardelor". 
Asta insemnind miliarde de 
lei investiții productive sau 
social-culturale. miliarde 
de lei producție industria
lă. Chiar și numai o sim
plă trecere prin cartierele 
„Păcii", „Brădet". „Repu
blicii". „Simion Bărnuțiu", 
relevă vizitatorului chipul 
unui oraș modern, edificat 
cu pricepere și talent. A- 
dăugați la toate acestea re
țelele de apă, încălzire, 
canalizări, liniile de tele
fonie automată, inexistente 
in urmă cu 30—40 de ani, 
noile artere de circulație, 
parcurile și zonele verzi 
amenajate cu gust in ideea 
creșterii continue a cali
tății vieții.

Da. acesta este Zalăul

Semnificațiile spirituale și virtuțile

petitive atit pe piața in
ternă cît și externă. De
altfel, o bună parte a pro
ducției este destinată ex
portului.

— Stăpînim utilaje ex
trem de complicate, de 
mare randament. Realizăm

mante tehnice au fost sl 
sint posibile în contextul 
existentei unor unități in
dustriale moderne, cum sînt 
cele nou construite in Za
lău. gratie uriașului vo
lum de investiții alocate 
orașului în anii puternicu
lui său avînt economic : 
întreprinderea de armături 
industriale din fontă și 
oțel, întreprinderea de an
velope, întreprinderea e- 
lectrocentrale. întreprinde
rea de prelucrare a lem
nului. Filatura de bumbac, 
întreprinderea de produse 
ceramice etc. Dacă în 1965 
nu exista nici o întreprin
dere de interes republican 
în Zalău, in prezent există 
14 asemenea unități. Am
plasarea acestor obiective 
in municipiul Zalău au 
însemnat apariția și dez
voltarea unor ramuri in
dustriale noi, cum sînt me
talurgia, siderurgia, chi
mia, electrotehnica etc. 
Prezenta lor a determinat 
și o largă diversificare a 
învătămintului de toate 
gradele pe aceste melea-

orașului a determinat o 
rapidă ascensiune a lui pe 
toate celelalte planuri. în 
1970 urbea de sub Meseș 
ajungea oraș de categoria 
I. pentru ca. în 1979, să fie 
ridicată la rangul de muni
cipiu. De la 15 645 locuitori 
în 1965, populația Zalăului 
a urcat la 60 000 în 1984. 
Această creștere vertigi
noasă a populației a nece
sitat eforturi considerabile 
pe linia asigurării unor 
condiții tot mai bune de 
locuit, un grad sporit de 
confort urban. Și, dacă in 
1965 existau in Zalău mai 
puțin de 100 de aparta
mente în blocuri P -j- 1 sau 
P + 2, in prezent numărul 
lor a ajuns Ia 15 000. Baza 
materială pentru ocrotirea 
sănătății s-a întregit cu 
policlinici, noi, dispensare 
de întreprindere, un spital 
cu 700 de paturi. Au fost 
construite școli, grădini
țe, creșe. cantine munci
torești, așezăminte cultura
le pe măsura noilor ce
rințe. Cine a realizat toate 
acestea? Ei, sălăjenii, care

mentul că e nevoie de mine 
și asta nu-i puțin — este 
de părere loan Pănican, 
șeful unei echipe de zidari 
din cadrul Antreprizei de 
construcții-montaj, mereu 
prezent pe linia întii în 
frontul construcției din Za
lău. Și. dacă ne place cum 
arată orașul nostru azi. 
mai știu că el este o crea
ție a „Epocii Ceaușescu". 
De aceea, susțin și eu, din 
inimă, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din Za
lău și din tară, propunerea 
ea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in 
funcția supremă de secre
tar general al partidului la 
Congresul al XlII-lea al 
partidului.

La fel ca loan Pănican și 
alți constructori sălăjeni 
și-au pus „semnătura" pe 
unitățile industriale de pe 
moderna platformă sau pe 
cartierele de locuințe o- 
rinduite de-o parte și 
de alta a bulevardu
lui „Mihai Viteazul", ar
tera principală a orașului, 
numită pe drept cuvînt

de azi. „un oraș cu adevă
rat modern", cum îl pre
figura tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : un municipiu 
înfloritor, ridicat din teme
lii într-o perioadă istorică
scurtă. Intensa 
economică și 
realizările fără 
din istoria lui se

lui viată 
spirituală, 
precedent 
constituie

intr-un cald omagiu adus
partidului. apropiatului 
Congres al XIII,-lea. e- 
veniment de excepțională 
însemnătate în viata parti
dului și a tării, înaltul fo
rum comunist ale cărui 
hotăriri și orientări vor 
dezvolta pe o treaptă 
superioară realizările de 
pină acum, calitatea vie
ții și muncii oameni
lor. Iar succesele dobîn- 
dite de comuniști, de toți 
oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, sint 
o garanție sigură a înflo
ririi orașului și în anii care 
vin.

...Vă amintiți ? în 1972 
„Scinteia" publica un re
portaj al cărui titlu afirma
că „Se va învăța la școală
despre 
în 1984

Zalăul industrial", 
așa este.

educative
O expoziție de artă populară 

românească constituie, din per
spectiva celor 40 de ani de viață 
liberă străbătuți de poporul nos
tru și a semnificativei priviri 
retrospective prilejuite de Con
gresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, un popas cu 
ample ecouri in opera de educație 
istorică, patriotică și estetică. 
Constituie, totodată, așa cum ne-a 
demonstrat expoziția organizată la 
Muzeul satului și de artă popu
lară. un binevenit prilej de a re
leva o nedezmințită continuitate, 
sincretismul diferitelor genuri și 
categorii ale creației populare, 
legătura lor cu munca și viața oa
menilor de pe intreg teritoriul 
României. Și nu întimplător la loc 
de cinste stau, în actuala expozi
ție, cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Festivalul național 
„Cintarea României" a pus cu 
putere in evidență talentul și for
ța creatoare specifice poporului 
nostru".

Intr-adevăr, amploarea fără pre
cedent pe care a cunoscut-o, in 
anii noștri, dezvoltarea tuturor ra
murilor artei populare, dinamica 
lor ascendentă este pusă pe deplin 
în valoare de obiecte de reală 
calitate artistică ce au intrat in 
patrimoniul muzeului in ultimii 40 
de ani ca rezultat al cercetărilor 
cu caracter complex desfășurate 
de către specialiștii muzeului. Ar 
trebui poate să menționăm că ex
poziția reprezintă doar o selecție 
din bogata colecție a muzeului, 
care numără în prezent peste 
100 000 de piese de o mare valoare 
științifică și documentară. Alături 

. de aceste obiecte, din fondul de

ale creației
aur al patrimoniului nostru națio
nal. obiecte aparținind secolului 
XIX, nu fac decit să sublinieze, 
in cadrul stilului autentic popu
lar, nu doar originalitatea noilor 
creații, ci și păstrarea tradițiilor 
pozitive, valoroase. în forma și 
decorul ceramicii, in funcționali
tatea și motivele decorative, în 
lucrările in lemn, odată cu moti
vele atit de caracteristice ale țe
săturilor populare se pot descifra

La Muzeul satului 
și de artă populară

trăsături care definesc profilul 
spiritual al poporului nostru. Și 
n-ar fi decit să amintim dintre cele 
aparținind secolului XIX tiparul 
de caș din 1894 din Vrancea, scoar
țele din Oltenia și Neamț, cera
mica de Rădăuți și Horezu, cera
mica de Oboga, piese de costum 
din Maramureș. Dobrogea, Bistri- 
ța-Năsăud, Mureș, Muscel, podoa
be specifice Transilvaniei, zgăr- 
dane din Transilvania și Moldova. 
Sint doar citeva exemple care pri
lejuiesc descifrarea, dincolo de 
procedeele de creație, de formele 
funcționale și decorarea lor, a 
unor elemente de etnogeneză și 
de istorie vie. Căci obiectele de 
artă populară, răspunzînd satisfa
cerii unor variate necesități ale 
vieții și făurite din cele mai dife
rite materiale, de la formă și 
pină la decor, reflectă munca și

populare
condițiile de viață specifice po
porului nostru in anumite peri
oade istorice. Alături de aceste 
caracteristici, marea capacitate de 
sinteză și de redare a esențialu
lui prin stilizarea geometrizată 
contribuie la situarea obiectelor 
artei populare printre cele mai de 
seamă ale patrimoniului nostru 
cultural. O ilustrează obiecte de 
reală calitate din domeniul cera
micii (Marginea, Săcel, Vlădești, 
Horezu, Vama, Făgăraș, Rădăuți), 
plastica mică de la Pisc, Vlădești, 
Cosești, crestăturile in lemn spe
cifice zonelor Sălaj, Bihor, Oaș, 
Vrancea, Neamț, Suceava. Praho
va. Gorj. lăicerele din Moldova, 
sccarțele din Oltenia, Moldova, 
Banat și Maramureș, velințele și 
cergile I din Muscel, Argeș, Alba, 
Năsăud, piese ale portului popu
lar din principalele zone etnogra
fice Suceava, Bacău, Muscel, 
Vlașca, Gorj. Olt, Dobrogea, Mu
reș, Harghita. Cluj, precum și cos
tume ale naționalităților conlocui
toare.

Numeroasele expoziții, con
cursuri și tirguri, întreaga miș
care artistică de amatori, încu
nunată strălucit de rezultatele edi
țiilor succesive ale Festivalului 
național „Cintarea României", ca 
și constituirea unor colecții de 
obiecte și a unei rețele sistematice 
de muzee specializate de artă 
populară organizate prin grija 
partidului și statului nostru nu au 
făcut decît să restituie, în circuit 
logic, maselor, bunuri pe care 
le-au creat și in care se reflectă 
trăsături ale unei arte multimile
nare. (B. Marina).
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cordiale felicitări 

și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea 
ce o desfășurati pentru edificarea societății socialiste dezvoltate în Repu
blica Populară Bulgaria.

Evocind cu satisfacție frecventele întîlniri și convorbiri pe care le-am 
avut cu dumneavoastră, exprim convingerea că realizarea înțelegerilor la care 
am ajuns împreună va contribui la dezvoltarea și amplificarea in continuare 
a relațiilor de prietenie, bună vecinătate si colaborare pe multiple planuri 
dintre țările șl partidele noastre, spre binele popoarelor român si bulgar, al 
cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zî8ei
Tovarășul Marin Enache. vice- 

prim-ministru al guvernului, l-a pri
mit, la 6 septembrie, pe Enos Chi- 
kowore, ministrul organelor locale 
și planificării urbane din Zimbab
we, care. în fruntea unei delegații, 
a efectuat o vizită în tara noastră.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiat cursul ascendent al rapor
turilor româno-zimbabweene care, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, cunosc o continuă dez
voltare și diversificare. A fost sub
liniată dorința de a se acționa pen
tru aprofundarea pe mai departe a 
raporturilor bilaterale, în- interesul 
și spre binele ambelor țări și po
poare.

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația zimbabweeană s-a intilnit

Planul la producția de cărbune-
realizat integral în toate unitățile!

(Urmare din pag. I)
profesionale a minerilor, a organiză
rii superioare a muncii stau mărturie 
și rezultatele obținute in săptămini- 
>e-record inițiate in perioada care a 
trecut din acest an.

Hotărîți să întimpine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezultate 
superioare în producție, minerii de 
Ia Cîmpulung muncesc in aceste zile 
fără preget, cu întreaga lor pricepere 
și hărnicie, pentru a da țării cit mai 
mult cărbune.

Organizarea mai bună a 
muncii în abataje — supor
tul depășirii planului de 
producție, 111 opt luni care 
au trecut din acest an, la ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA VOIVOZI 
s-au extras peste prevederi 43 000 
tone lignit. Este cea mai mare de
pășire de plan realizată în uiți mii 
ani într-o asemenea perioadă de 
timp. Cum a fost obținut acest re- 
ultat ? Răspunsurile primite din 
artea a numeroși mineri și specia- 
ști au evidențiat unanim că fac- 
>.rul hotărîtor a fost organizarea 
nai bună a muncii în abataje, acolo 

unde, dealtfel, se decid, zi de zi. ni
velul și calitatea producției.

Sugestiv în acest sens este și 
faptul că bilanțul celor opt luni con
semnează îndeplinirea tuturor indi
catorilor de plan. Productivitatea fi
zică a muncii înregistrată in abataje, 
bunăoară, a ajuns la 10,295 tone pe 
post, fiind superioară cu 2,173 tone 
elei obținute in perioada similară 

a anului trecut.
„Fără îndoială, reușita se datorea

ză creării unui climat de adevărată 
răspundere muncitorească, în fruntea 
întrecerii fiind comuniștii, care sint 
repartizați cu precădere la locurile 
de muncă hotăritoare si adesea cele 
mai dificile — ne spunea Remus 
Creț, secretarul comitetului de partid 
din unitate. Faptul că planul la ex
tracția de cărbune este sistematic 
depășit atestă convingător avanta
jele sistemului de lucru continuu 
și. deopotrivă, ale generalizării mun
cii in acord global".

Cunoașterea zi de zi a nivelului 
de îndeplinire a planului la pro
ducția fizică, a greutăților cu care 
se confruntă unele brigăzi, prin or
ganizarea unor întîlniri cu conducă
torii locurilor de muncă, maiștri și 
brigadieri, prin contactul direct al 
membrilor biroului comitetului de 
partid cu sectoarele de care răs
pund. a permis să se ia măsuri o- 
perative. eficiente pentru eliminarea 
neajunsurilor. Iată un exemplu : de 
mai multe luni, singurul sector care 
nu-și realiza .sarcina de producție 
era Jurteana II. Nivelul scăzut al 
extracției se datora nu numai con
dițiilor mai grele de exploatare, ci 
mal ou seamă minusurilor in orga
nizarea muncii, a indisciplinei. Se
sizat de această stare de lucruri, 
consiliul oamenilor muncii a inițiat 
mai multe analize la fata locului și 
a stabilit măsuri ferme, cu responsa
bilități si termene precise. Ca urma
re. realizările din ultima perioadă 
marchează o redresare evidentă a 
activității. Desigur, acest reviri
ment nu a fost ușor de obținut. A 
trebuit îmbunătățită asistenta tehni
că ; s-au luat măsuri pentru întări
rea ordinii și disciplinei. Si toate 
acestea cu participarea directă a mi
nerilor din acest sector.

Primind cu deosebit interes Pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, minerii de 
la Voivozi sînt ferm hotărîți să-și 
sporească eforturile pentru creșterea 
producției de cărbune energetic. A- 
supra măsurilor luate în aceste zile 

cu președintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, 
Teodor Coman. Cu acest - prilej, a 
avut Ioc un schimb reciproc de in
formații privind activitatea econo
mică, edilitar-gospodărească și so- 
cial-culturală desfășurată de orga
nele locale ale administrației de 
stat din cele două țări. De aseme
nea, oaspeții au avut întrevederi 
cu reprezentanți ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare din 
municipiile București și Brașov și 
orașului Cîmpina.

în timpul șederii în România, 
membrii delegației au vizitat expo
ziția „Dezvoltarea economică și so
cială a României", precum și uni
tăți economice și turistice din Ca
pitală și din județul Brașov.

a stăruit inginerul Mihai Iosub, di
rectorul unității :

—■ Conștienți fiind că ne revin 
sarcini deosebite in lărgirea bazei 
energetice si de materii prime a 
tării, am întreprins O' serie de ac
țiuni noi pentru utilizarea cp indici 
superiori a tehnicii din dotare, pen
tru întărirea ordinii si disciplinei. 
Direcția principală de acțiune rămî- 
ne pentru noi creșterea randamen
telor complexelor mecanizate. Ca 
atare, am luat o serie de măsuri su
plimentare pentru întreținerea co
respunzătoare a utilajelor, pentru 
efectuarea la timp și de calitate a 
reviziilor si reparațiilor. în egală 
măsură insistăm asupra pregătirii te
meinice a fronturilor de lucru, mai 
buna aprovizionare a locurilor de 
muncă, stabilind în acest sens ha
remuri minimale pentru o serie de 
materiale, subansamble și piese de 
schimb, care trebuie să fie asigura
te cît mai aproape de punctele de 
lucru. Gindifti și luăm toate aceste 
măsuri mai cu seamă în perspecti
va faptului că, în ultimul trimestru 
al anului, planul de extracție crește 
cu peste; 200 tone pe zi. In fine, 
vrem să facem un apel către cel ce 
se-ngrijesc de transportul cărbunelui 
spre termocentrale. Avem în prezent 
un stoc mult prea mare, de peste 
32 000 tone cărbune. Or, fără asigu
rarea necesarului de vagoane, lig
nitul depozitat riscă să se depre
cieze. In ce ne privește, cel mai 
bun răspuns pe care-1 putem da în
demnurilor adresate de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
cu privire la sporirea producției de 
cărbune îl constituie faptele muncii 
noastre.

Restanțele vor fi recupe
rate în cel mai scurt timp. 
Pentru recuperarea cit mai grab
nică a răminerilor în urmă înregistra
te la producția de cărbune, pentru 
realizarea exemplară a planului pe 
anul în curs și pe întregul cincinal — 
cerință subliniată în cuvîntarea to
varășului Nicoiae Ceaușescu — la 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — oamenii muncii de la 
CARIERA ROVINARI-EST, D1N 
CADRUL ÎNTREPRINDERII MI
NIERE ROVINARI, acționează de o 
bună perioadă de timp cu toată 
hotărîrea și priceperea lor. Practic,

Ciclism : „TURUL ROMÂNIEI
VATRA DORNEI 6 (De la tri

misul Agerores. Lucian Oprea) : Cea 
de-a 22-a ediție a Turului ciclist al 
României a continuat joi cu etapa 
a 6’-a (împărțită în două semieta- 
pe) desfășurată în ultima parte pe 
un traseu muntos si presărată de-a 
lungul celor 199 km cu numeroase 
acțiuni interesante ce au produs 
schimbări importante în clasamen
tul general. între care si preluarea 
tricoului galben de către Constan
tin Cărutasu. In cursul dimineții, in 
prima semietapă ne traseul Cluj- 
Napoca — Bistrița, imediat după 
start s-au desprins din pluton Con
stantin Cărutasu. Ionel Gancea. po
lonezul Tadeusz Krzeslak. turcul 
Kasim Arman si Ovidiu Mitran. Pe- 
dalînd susținut, cei cinci fugari și-au 
creat un avans de cîteva minute și 
nu au mai putut fi ajunși pînă la 
sosire, unde sprintul final a revenit 
polonezului Krzeslak. cronometrat 
pe 119 km cu timpul de 3h 01’. în 
același timp au sosit Mitran. Ar
man. Gancea si Cărutasu. Plutonul 
a avut o întîrziere de 2’45”. După- 
amiază s-a desfășurat semietapa a 
2-a : Bistrița — Vatra Dornei. avind

Expoziția „Dezvoltarea 
economică și socială a 
României" va fi deschi- ț 
să pînă ia 25 septem- ț 
brie a.c. și poate fi vizi- ț 
tată zilnic între orele ( 
10—20, ț

t V
15,00 Telex
15,05 Secvențe braziliene. Documentar
15.20 Viata culturală. Creația literar- 

artistică în actualitate. Repor
taje, consemnări, informații clin 
toată țara

15,40 Ecran de vacanța — desene ani
mate

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune în limba germană (par
țial color) Q Comentariul săptă- 
mînii © Sub semnul anului ju
biliar O Carnet cultural bucureș- 
tean _ © Formații laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României"

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 40 de ani de istorie nouă. Repor

taj realizat la expoziția „Dezvol
tarea economică și socială a 
României"

20,35 împliniri și perspective. Azi, ju
dețul Mehedinți

21,10 Tară scumpă, Românie (color). 
Melodii populare

21,25 Confirmarea deplină a politicii 
internaționale a partidului și sta
tului nostru

21,45 Telefilmoteca de aur. Medalion 
teatral și cinematografic — Ion 
Manolescu

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

ca urmare a măsurilor luate, pla
nul de producție a început să fie 
îndeplinit si chiar depășit incă din 
luna mai. Semnificativ pentru efi
cienta cu care s-a acționat este 
faptul că. în ultima perioadă, s-au 
obținut importante cantităti de căr
bune peste plan. Astfel. în luna iu
nie s-au realizat suplimentar 4 20G 
tone cărbune. în iulie — 6 600 tone, 
iar în luna august — 82 000 tone. 
„Vrem să recuperăm integral, cit 
mai repede cu putință restanta din 
prima parte a anului" — ne-a pre
cizat inginerul Gheorghe Gosa. șef 
al unității.

In vederea creșterii mai accen
tuate a productivității muncii — 
principala direcție de acțiune pentru 
sporirea producției de cărbune — 
în ultimul timp s-au luat măsuri 
pentru organizarea mai bună a mun
cii. îmbunătățirea indicilor intensivi 
și extensivi de folosire a excavatoa
relor cu rotor, optimizarea transpor
tului . Astfel, recent, linia tehno
logică a excavatorului 1 400—01. unde 
își desfășoară activitatea echipajul 
fruntaș in întrecerea socialistă con
dus de brigadierul Ion Cucu. a 
fost modernizată, capul de acționare 
al benzii colectoare T—401 fiind 
transferat in zona deversării, con
comitent cu scoaterea din flux a 
trapșportorului. Eficienta lucrărilor 
executate : un cîștig de 6 zile de 
producție la un singur ciclu de 
haldare. redueîndu-se. totodată, con
sumul lunar de energie, electrică cu 
peste 200 000 kWh. Acest sistem ur
mează acum să fie aplicat si la linia 
tehnologică a excavatorului 1 315.

Iată și opinia brigadierului Ion 
Cucu : „Am chibzuit împreună și 
am ajuns la concluzia că dispunem 
de tot ce este necesar pentru a de
păși planul cu cei puțin 10 000 tone 
în luna septembrie și 15 000 în luna 
octombrie. Acesta este răspunsul 
nostru mineresc la îndemnurile atit 
de călduroase ale tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu de a spori producția de 
cărbune a țării Toți ortacii din bri
gada mea, toți oamenii muncii din 
unitate sînt ferm hotărîți să în- 
tîmpine Congresul al XIII-lea al 
partidului cu rezultate cît mai bune 
în producție".

Ion TEODOR 
Gheoiqhe CÎRSTEA 
Ioan I.AZA 
Traian DĂNESCU

ca protagoniști pe rutierul român 
Constantin Cărutasu. care s-a de
tașat din pluton la kilometrul 35 îm
preună cu Cristian Neagoe si Mihai 
Aldulea. Punctul de cătărare de la 
Fîntînele este cîstigat de Aldulea. iar 
pe redutabilul urcuș de la Măgura 
Calului se remarcă tînărul Cristian 
Neagoe. sosit primul în virf și ur
mat la cîteva secunde de Aldulea 
si Cărutasu. La Vatra Dornei pri
mul sosește Cristian Neagoe. înre
gistrat ne 80 km cu timpul de 2h 
14’29”. 11 urmează cu același timp 
Aldulea si Cărutasu. Fostul lider, al 
cursei. Valentin Constantinescu. s-a 
clasat ne locul patru la 1’59” față 
de învingător. Unul din principalii 
favorit,i ai competiției. Mircea Ro- 
mascanu. care a avut o defecțiune 
mecanică înainte de urcușul de pe 
Măgura Calului, pierzînd contactul 
cu grosul plutonului, a sosit cu o 
întîrziere de circa 10 minute. In cla
samentul general individual condu
ce Constantin Cărutasu. urmat la 
3’22” de Valentin Constantinescu.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a : 
Vatra Dornei — Piatra Neamț — 
145 km.

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a creării

Republicii Populare Democrate Coreene

ADUNĂRI FESTIVE DEDICATE ANIVERSĂRII 
VICTORIEI limilTTIEI SOCIALISTE DIN BULGARIA

RECEPȚIE LA AMBASADA R. P. D. COREENE
Cu prilejul celei de-a 36-a ani

versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București. Zo Iang 
Guk. a .oferit, joi. la sediul amba
sadei. o recepție.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Ion Lăză- 
rescu. ministrul minelor. Maxim

ADUNARE
Joi după-amiază, la clubul între

prinderii de mecanică fină din Capi
tală a avut loc o adunare festivă pri
lejuită de cea de-a 36-a aniversare a 
creării Republicii Populare Democra
te Coreene, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. și Aso
ciația de prietenie româno-coreeană.

Au luat parte Maria Subțirelu, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Traian Pop, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai Asocia
ției de prietenie româno-coreene, nu
meroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Petre Dobrescu, 
directorul întreprinderii, si Zo Iang 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene Ia 
București. Vorbitorii au evocat lupta 
eroică a poporului coreean pentru 
eliberarea țării, pentru consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor revoluțio
nare, eforturile depuse de poporul 
coreean, sub conducerea Partidului 
Muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru realizarea aspirațiilor 
sale de progres și prosperitate, de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pen
tru zilele de 8, 9 și 10 septembrie. In 
țară : Vremea în răcire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea mai ales caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină, mai frec
vente in vestul, centrul și nordul 
tării. Izolat, cantitățile de apă vor

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI 

DE LA INSPECTORATUL 
GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Circulația rutieră continuă să mar

cheze valori ridicate de intensitate și 
în luna septembrie, datorită necesi
tăților de transporturi auto ale in
dustriei, agriculturii, construcțiilor și 
comerțului, precum și datorită de
plasărilor efectuate de numeroși -au- 
tomobiliști aflați în concediu sau in 
călătorii turistice, în aceste zile 
frumoase și călduroase. Pozitiv este 
faptul că imensa majoritate a con
ducătorilor auto și a pietonilor se 
deplasează în condiții de ordine și 
siguranță. Sînt tot mai frecvente ca
zurile cind aparatele radar nu înre
gistrează, ore in șir, nici o depășire 
a vitezei legale. Cu atit mai îm
bucurător este acest fapt, cu cît el 
se petrece și în marile orașe — 
București, Timișoara, Iași, Sibiu, 
Craiova, Pitești.

Cu toate acestea, excesul de viteză 
constituie, încă, cea mai frecventă 
sursă generatoare de accidente, 
în apropiere de Brețcu. județul 
Covasna, și pe raza satului Pi
pirig, județul Neamț, conducătorii 
autoturismelor 1—TR—394 și, respec
tiv, 31—BC—3927, \abordînd cu viteză 
excesivă curbe lajstingă, s-au tam
ponat cu cite o căruță de pe sensul 
opus de mers.

Reține atenția și numărul ridicat 
al evenimentelor rutiere care au loc 
după lăsarea serii. în ultimele zile, 
în medie, două din cinci accidente 
s-au produs în condiții de vizibilitate 
redusă, cind se impune micșorarea 
vitezei, autovehiculelor și folosirea 
corectă a luminii farurilor, indife
rent de intensitatea traficului.

O deosebită atenție se impune, în 
această perioadă, din partea condu
cătorilor auto, față de pietoni 
și bicicliști. Șoferii pot și tre
buie să anticipeze cazurile de apari
ție a unor pietoni pe partea carosa
bilă și să prevină accidentarea lor. 
Este o cerință de primă importantă 
a siguranței circulației, dacă avem 
în vedere faptul că peste 35 la sută 
dintre accidente se produc din cauza 
trecerilor imprudente ale pietonilor 
de pe o parte pe alta a arterelor ru
tiere.

★

în curînd va suna clopoțelul, ves
tind începerea unui nou an școlar. 
De la cei mai mici și pînă la ado
lescenți, elevii se vor deplasa zilnic 
în număr mare pe drumurile publice 
spre și dinspre unitățile de învăță- 
mint. în cadrul măsurilor de pregă
tire a anului școlar, se impune din 
partea cadrelor didactice reluarea 
activităților de educație rutieră a e- 
levilor, reorganizarea și activizarea 
patrulelor școlare de circulație. Este, 
totodată, necesar ca factorii de re
sort din unitățile deținătoare de au
tovehicule să atragă atenția șoferilor 
asupra obligației de a manifesta 
prudență sporită la observarea copii
lor în apropierea drumurilor și a re
duce viteza autovehiculelor, pentru a 
fi astfel în măsură să oprească opor
tun, în cazul în care vreunul dintre 
ei se angajează inopinat în traver
sare. Aceeași conduită preventivă se 
cere și din partea conducătorilor 
auto amatori, pentru ca nici un copil 
să nu mai ajungă victimă \a acci
dentelor rutiere.

Berghianu. ministrul muncii. Mihai 
Nicoiae. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Traian Pop. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii altor minis
tere si instituții centrale, organiza
ții de masă si obștești, generali și 
ofițeri, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice si științifice, ziariști.

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

(Agerpres)

FESTIVA
reunificare pașnică și independentă 
a patriei.

Referindu-se la cursul mereu as
cendent al raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, vorbitorii au 
subliniat, rolul hotărîtor pe care îl au 
în această direcție întilnirilc și con
vorbirile dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri, menite să conducă la adîn- 
cirea și diversificarea în continuare 
a relațiilor bilaterale, în folosul reci
proc, al cauzei socialismului și păcii.

4r
O expoziție de fotografii dedicată 

celei de-a 36-a aniversări a creării 
R.P.D. Coreene a fost deschisă, joi, 
la Muzeul colecțiilor de artă din Ca
pitală. Organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, ex
poziția prezintă aspecte ale succese
lor obținute de oamenii muncii din 
țara prietenă in construcția socialis
mului.

Au fost prezenți Zo Iang Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră și mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

depăși 20 de litri pe metrul pătrat în 
24 de ore. Vîntul va prezenta Intensi
ficări temporare, îndeosebi în zonele 
de munte in prima parte a intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate. Ceață slabă locală. In 
București : Vremea în răcire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila între 11 și 14 grade, iar 
cele maxime între 25 și 23 de grade.

Pe șantierele obiectivelor social-edilitare
9

Constructorii — mereu la înălțime
Puternic însuflețiți de luminoasele și mobilizatoarele prevederi din 

Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1986-1990 
și orientările de perspectivă pinâ în anul 2000, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei înscriu noi și remarcabile succșse la panoul 
de onoare al întrecerii socialiste în întîmpinarea marelui forum al co
muniștilor. Alături de colectivele muncitorești din fabrici și uzine, an
gajate cu toate forțele in îndeplinirea exemplară a planului la toți in
dicatorii și de lucrătorii ogoarelor care zoresc la stringerea roadelor 
toamnei și pregătirea temeinică a recoltei anului viitor, constructorii de 
pe șantierele obiectivelor social-edilitare raportează noi fapte ale mun
cii și hărniciei, adueîndu-și astfel contribuția la creșterea continuă a 
calitqții vieții oamenilor. Prezenți în mijlocul lor, corespondenții „Scînteii" 
ne-au transmis ieri numeroase vești despre tot atîtea împliniri vrednice 
de laudă.

CASE MAI MULTE, CASE 
MAI FRUMOASE. Din b°- 
gatul bilanț cu care am cinstit anul 
jubiliar al libertății noastre, am 
retinut cu totii. cu îndreptățită 
mîndrie. faptul că. în prezent, pes
te 80 la sută din populația tării lo
cuiește în case noi. că la fiecare 
trei minute și jumătate se dă în 
folosință un apartament si că. 
practic. în fiecare zi. 500 de fa
milii de oameni ai muncii se mută 
în locuințe noi. moderne, confor
tabile. Așa cum si-a luat în aces
te zile în primire cheia aparta
mentului si familia lui Nicoiae 
Condrea d.in Piatra Neamț. In mo
mentul in care omul a primit noua 
locuință — ne spune coresponden
tul nostru Constantin Blagovici — 
la consiliul popular municipal a a- 
vut loc un moment festiv. El a 
marcat atingerea cifrei rotunde de 
50 000 de apartamente construite în 
județul Neamț din fondurile sta
tului numai în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului.

— Acestor 50 000 de apartamen
te — ne spune tovarășul Profir 
Negrea, vicepreședinte al consiliu
lui popular județean — li se a- 
daugă alte 20 000 inăltate din fon
durile populației si cu credite a- 
cordate de stat. Așadar. 70 000 de 
noi apartamente ridicate in cea 
mai rodnică perioadă din istoria 
patriei. ..Epoca Ceaușescu". în care 
s-a schimbat cu totul înfățișarea 
orașelor si satelor județului, la fel 
ca pretutindeni pe cuprinsul pa
triei. Adăugați la această cifră noi
le scoli si licee, edificii de sănă
tate si complexe comerciale, ce
lelalte dotări sociale si edilitare 
moderne si veți avea imaginea im
presionantului volum de construc
ții de care beneficiază direct, ne
mijlocit. toti oamenii muncii.

Din județul vecin. Bacău, cores
pondentul nostru Gheorghe Baltă 
ne anunță :

— Chiar în aceste zile, alte 100 
de familii se mută în noul cartier 
Bistrița-Lac din municipiul Ba
cău. După cum am aflat de Ia in
ginerul loan Bernevic. șeful Sec
torului arhitectură si sistematizare 
din cadrul consiliului popular mu
nicipal. noul cartier va avea pes
te 3 200 de apartamente și va dis

La Clubul tineretului din Călărași 
și la cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-bulgară" 
din comuna Cuza Vodă, județul Că
lărași, au avut loc, joi, adunări fes
tive dedicate celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste din Bulgaria.

Au participat reprezentanți ai. or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, țărani coope
ratori, cadre didactice, elevi.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Despre însemnătatea istorică a 
actului revoluționar de la 9 sep
tembrie 1944 au vorbit Gheorghe 
Dragomir, prim-secretar al Comite
tului municipal Călărași al P.C.R..

IAȘI : Performanțe pe calea progresului tehnic
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Combinatul de utilaj greu 
din Iași a realizat, in cei șase ani 
care au trecut de la intrarea in 
funcțiune a primelor sale capaci
tăți de producție, numeroase ma
șini de mare performanță, care 
s-au fabricat pentru prima dată in 
țară.

La acest bilanț s-au adăugat, re
cent, alte succese obținute în 
cinstea Congresului al XIII-lea al 
partidului. Este vorba de o insta
lație complexă de tăiat și presat 
deșeuri de fier cu o forță de 820

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL COVASNA
De curînd s-a dat in folosință o 

nouă unitate turistică — hanul 
„Nufărul" din apropierea localității 
Reci pe D.T 121, km 15 (Sf. Gheor
ghe—Covasna—Tg. Secuiesc). Uni
tatea de categ. I dispune de 40 
locuri de cazare în camerele hote
lului și 24 locuri în căsuțe, cam
ping. Restaurantul are o capacitate 
de aproape 300 locuri la mese. De 
la recepție se pot închiria jocuri 
distractive și se pot cumpăra ar
ticole de artizanat, obiecte de ca
douri și amintiri sau articole de 
uz personal.

Lingă unitate există un teren 
pentru amplasare de corturi care 
se pot închiria chiar de la recepția 
unității.

Pentru amatorii de sport sint 
amenajate terenuri de tenis, volei

pune de numeroase dotări social- 
edilitare. intre care scoli, crese. 
grădinițe, săli de gimnastică și ba
zine de înot, două cinematografe, 
magazine comerciale si unități 
prestatoare de servicii, toate acestea 
aflindu-se in prezent in diferite 
stadii de execuție.

La rindul său, Gheorghe Giur
giu ne transmite că s-au dat în fo
losință noi apartamente pentru 
specialiștii din satele județului 
Mureș. Cu acestea — adaugă el — 
numărul apartamentelor construite 
numai in perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-Iea al parti
dului a ajuns la 2 500, pentru tot 
atîția ingineri și tehnicieni agro
nomi, profesori, medici și alti spe
cialiști care trăiesc Si muncesc în 
satele mureșene. Comunele Sărma- 
șu, Singeorgiu de Mureș. Miercu
rea Nirajului, Ungheni. Band, 
Ghindari. Deda și altele au cunos
cut și cunosc profunde prefaceri 
înnoitoare. însemnele urzbanizării 
întîlnindu-se la tot pasul.

EDIFICII DE SĂNĂTATE.
Din județul Bihor, corespondentul 
nostru loan Laza. ne comunică :

— Vă transmit de la noul si mo
dernul spital județean cu'700 de 
paturi din Oradea, cuplat cu dis
pensar policlinic si dat în aceste 
zile in folosință. Pentru prezenta
rea acestui important obiectiv spi
talicesc vă dau legătura cu direc
torul Direcției sanitare județene, 
doctorul loan Popa :

— Noul edificiu de sănătate re
unește secții de chirurgie gene
rală. neurochirurgie. chirurgie 
plastică, terapie intensivă, car
diologie și altele. Deși, după cum 
se observă, are un profil predo
minant chirurgical, noul spital 
permite acordarea unei asistente 
medicale complexe. La rindul său. 
dispensarul policlinic însumează 28 
de cabinete de specialitate si 5 
laboratoare, înlesnind efectuarea 
a peste -1 200 de consultații pe zi. 
Iată cîteva din. reperele care si
tuează noul spital orădean printre 
cele mai mari si mai moderne 
lăcașuri de acest fel din țară.

Alte trei vesti despre tot ati- 
tea noi lăcașuri de sănătate dale 

președintele consiliului popular mu
nicipal, Ecaterina Dincă, secretar al 
Comitetului comunal de partid Cuza 
Vodă, primarul comunei, și Ștefan 
Ignatov, prim-secretar al Ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

Au fost înfățișate succesele obți
nute de țara vecină și prietenă in 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al poporului bulgar.

Evocind tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Bulgaria, vorbitorii au evi
dențiat rolul determinant al frec
ventelor întîlniri și convorbiri din
tre tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Todor Jivkov în amplificarea ?i 
aprofundarea conlucrării multilate
rale dintre partidele, țările și po
poarele noastre, in interesul reci
proc, al cauzei socialismului și păcii. 

(Agerpres) 

tone, care a și luat destinația că
tre întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Bajș. Alte trei aseme
nea instalații vor fi executate in 
perioada următoare a anului. De 
asemenea, a fost realizată toată 
gama de piese pentru turbinele 
necesare hidrocentralelor. în a- 
cest fel. prima turbină completă, 
din cele 20 aflate in producția de 
serie, a fost livrată zilele acestea 
constructorilor hidrocentralelor de 
pe Olt. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scînteii").

și minifotbal. Pe lacul din apropie
re se fac plimbări cu barca sau cu 
h i drobi ci de tel e.

în județul Covasna sînt și alte 
unități turistice pitoresc amplasate 
care iși așteaptă vizitatorii. Hote
lul Oituz la 2 km de localitatea 
Brețcu pe șoseaua Brașov — Tg. 
Secuiesc — Gh. Gh. Dej. Unitatea 
dispune de 70 locuri de cazare și 
250 la mese. în localitatea Intor- 
sura Buzăului, Hanul Pasul Buzău
lui are 39 locuri de cazare și un 
restaurant cu 200 locuri la mese.

Hotelul „Turist" din stațiunea 
balneară Covasna pe șoseaua Bra
șov — Gh. Gh. Dej are 43 locuri 
de cazare și restaurant.

Unitățile turistice funcționează în 
tot cursul anului și oferă iubitori
lor de drumeții posibilitatea de a 
vizita zonele pitorești din județ.

în folosință în aceste zile primim 
si din județul Argeș.

— Concret, despre ce este vorba. 
Gheorghe Cîrstea ?

— Concret.* estel.yoi'Ba de noul,., 
spital de pediatric înălțat la Pi
tești. El dispune de 500 de paturi, 
policlinică de specialitate si far
macie proprie. La Curtea de Ar
geș s-a dat in folosință un spital 
cuplat cu policlinică, iar la Cim- 
pulung uri altul, la fel de modern, 
amîndouă cu' cite 430 de paturi 
fiecare.

— Tot la fel va fi si spitalul 
orășenesc din Borșa, care se află 
in stadiul de finisaj — intervi
ne Gheorghe Susa din județul 
Maramureș. Și incă o noutate de 
ultimă oră : 'chiar alături de acest 
nou spital, a început construcția 
unui important obiectiv destinat 
îngrijirii sănătății oamenilor mun
cii. Este vorba de Baza de recu
perare medicală si selecție profe
sională pentru mineri si fores
tieri. amplasată intr-un decor de 
un pitoresc aparte.

PODURI SI PASAJE RU
TIERE. O veste bună pentru auto- 
mobiliști ne-a dat ieri corespon
dentul nostru Ioan Stanciu din 
județul Vîlcea : „A fost dat in 
exploatare noul pod rutier peste 
lacul de acumulare al hidrocen
tralei de la Riureni. Este de sub
liniat faptul că la această nouă 
construcție, o adevărată lucrare de 
artă, au fost aplicate o se
rie de soluții ingenioase, mai 
ales la amplasarea sistemului 
de chesoane din beton armat, 
la o adincime de 14 metri sub 
apă și la montarea simultană, de 
pe uscat și de pe apă. cu lansa
toare de mare gabarit, a elemen
telor prefabricate în greutate de 
peste 40 tone fiecare. Noul pod ru
tier. cu o lungime de 364 metri 
și prevăzut cu 4 benzi de circula
ție. scurtează distanta dintre Rîm- 
nicu Vilcca și Pitești, pe șoseaua 
internațională E 15 A cu nu mai 
puțin de 4 kilometri.

Din județul .Prahova. Constantin 
Căprarii se grăbește sâ ne dea o 
veste asemănătoare :

•— A început să se desfășoare, in 
ambele sensuri, traficul rutier pe 
noul pod-pasaj care traversează 
riul Prahova și calea ferată. O lu
crare de anvergură și cit se poate 
de binevenită, întrucât prin noul 
pod-pasaj. frumoasa stațiune Brea
za este racordată Ia circuitul tu
ristic, avind legătură directă cu 
șoseaua de mare trafic București — 
Brașov, care străbate Valea Pra
hovei. în incheiere. un cuvint 
despre hărnicia constructorilor, 
care au terminat acest important 
obiectiv cu trei luni mai devreme, 
pentru care merită toate felicită
rile.

Petre POPA

cinema
• Surorile : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (33 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18; 20.
e Emisia continuă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Probă de microfon : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Nemuritorii : UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Nea Mărin miliardar : DRUMUL 
SARU (31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
© Scopul și mijloacele : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Salutări de Ia Agigea : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
e Ca-n filme : COTROCENI (49 45 48) 
— 15; 17,15; 19,30.
© Undeva, cîndva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
® Acțiunea „Autobuzul" : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Drumul oaselor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30: 1'9,30.
© Trandafirul sărat : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

© Fantezii desenate — 9; 11; 13. Viraj 
periculos — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
© Imperiul contraatacă : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30.
©Agonia: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19.
& Detașament eu misiune specială : 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
© Nava aeriană : VIITORUL (10 67 40) 
— 15,30; 17.30; 19,30.
©-Prindeți și neutralizați ; MIORIȚA 
(14^27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
@ Arma misterioasă : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
© Călărețul fără cap : COSMOS

(27 54 95) — 9,30; 11,S0; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
© Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Compania a 7-a sub clar de lună : 
CAPITOL (16 29 17) — 8.45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 19,45. la grădina — 20,30. 
© Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
© Afacerea Pigot : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Martorul știe mai mult ; FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45, Ia grădină — 20,30.
© Marfă furată : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Lupii mărilor : GRIVIȚA (17 08 58)

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. la grădină. — 20,15.
© Omul și fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
© Campionul : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 19.
© I se spunea buldozerul : MELO
DIA (11 13 49) — 9;- 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Superman ; GLORIA (47 46 75) —
9; 12; 15; 18, la grădină — 20,15.
© Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,30.
© Cineva ca tine : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
© Camionul de qursă lungă ; GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 20,30.

© Rocky II : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
© Salamandra : GRĂDINA MODERN 
(23 71 01) — 20,30.
© Gară pentru doi : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,30.
© Clinele : GRADINA TOMIS
(21 49 46) — 20,30.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Povestiri din Hollywood — 
19,30, (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) :

afirmării artistice' 
Deveselu—vioară, 

17,30.
Mic (14 70 81):

Ana-
Mili ai Io-

„Treptele
Maria 
nescu—vioară
© Teatrul 
balansoar
© Teatrul
Mîrîiala —
© Teatrul _______
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30.
® Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 19,30.
«3 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77), la 
școala generală nr. 166 — Crîngași : 
Tindală... cloșcă — 19.

— 19.30.
Foarte 

20.
Ciulești

Doi pe un

Mic (14 09 05)

(sala Majestic,
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Manifestări cu prilejul celei de-a 40-a „ZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI ÎN U.R.S.S.
aniversări a actului revoluționar 

de la 23 August
Aprecieri ale Prezidiului R.S.F.I.

privind participarea delegației iugoslave
BELGRAD 6 (Agerpres). — Pre

zidiul R.S.F. Iugoslavia a exami
nat raportul cu privire la partici
parea delegației iugoslave la cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
România, prezentat de Radovan 
Vlaikovici, vicepreședinte al Pre-

★

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — O 
seară literară dedicată împlinirii a 
patru decenii de la victoria revo
luției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia- 
lisită din tara noastră a avut loc 
la Budapesta, sub egida Uniunii 
scriitorilor din R. P. Ungară. Mi
klos Hubay, președintele uniunii, a 
evidențiat însemnătatea actului 
revoluționar din august 1944, sti
ma cu care poporul ungar cinsteș
te acest eveniment, subliniind bu
nele relații de prietenie si colabo
rare existente între țările noastre.

La manifestare au fost prezenți 
reprezentanți ai M.A.E. și Minis
terului Culturii ale R.P. Ungare, 
scriitori, oameni de cultură. A fost 
prezentă, de asemenea, o delega
ție română condusă de George 
Ciucu. adiunct al ministrului edu
cației si învătămîntului.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor dedicate săr
bătoririi celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimpe
rialistă din tara noastră, la Var
șovia a fost deschisă expoziția 
..România — tara turismului. 
România — tara prietenilor". Ex
poziția prezintă publicului frumu
sețile peisajului românesc, valori
le istorice si culturale, realizările 
obținute de poporul român în cei 
40 de ani de construcție socialistă.

ISLAMABAD 6 (Agerpres). — La 
„Liaquat Memorial Hall", din Ra
walpindi. a fost inaugurată expo
ziția documentară de fotografii 
..Imagini din România".

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej. ministrul pakistanez al divi
ziunii producției, gen. It. Sayeed 
Qadir. a evidențiat marile succe
se obținute de poporul nostru in 
anii construcției socialiste, reali
zări pe care a avut posibilitatea 
să le cunoască direct, cu ocazia 
vizitelor efectuate în tara noastră 
împreună cu președintele Pakista
nului, generalul Mohammad Zia-ul 
Haq.

El a subliniat că rezultate im
presionante au fost realizate în
deosebi în anii de cînd la condu
cerea partidului si statului se află 
tovarășul Nicolae Ceausescu. Tot
odată. miniștț-ul pakistanez a men
ționat că expoziția „Dezvoltarea 
economică si socială a României", 
pe care a vizitat-o. la București, 
cu prilejul participării la festivi
tățile consacrate aniversării zilei 
de 23 August ilustrează progresul 
remarcabil al României.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea. la evoluția ascendentă a 
cooperării româno-pakistaneze. in 
conformitate cu înțelegerile conve
nite la cel mai înalt nivel.

Cu același prilej a luat cuvintul 
ambasadorul țării noastre la Isla
mabad, Constantin Burada.

La inaugurare au fost prezenți

zldiului R.S.F.I., care a constituit 
o manifestare a relațiilor de prie
tenie și bună vecinătate dintre cele 
două țări. A fost subliniată impor
tanta convorbirilor purtate cu acest 
prilej pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, pentru analiza evoluției 
situației internaționale.

★

șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Islamabad, ziariști.

DELHI 6 (Agerpres). — „Socie
tatea. de prietenie India — Româ
nia" din Cuttak, statul indian 
Orissa, a organizat o întilnire oma
gială. în cuvintările rostite cu acest 
prilej, personalități de frunte ale 
statului Orissa au relevat pro
gresele impresionante înregistrate 
de tara noastră în anii socialismu
lui, rolul activ al României, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
arena mondială.

CARACAS 6 (Agerpres). — 
Grupul parlamentar venezuelean 
de prietenie cu România a orga
nizat, la sediul Palatului Legislativ, 
o manifestare culturală. Au fost 
prezentate principalele momente ale 
actului istoric din august 1944 și 
însemnătatea lui in viața poporu
lui român, evidențiindu-se marile 
transformări ce au avut loc in 
România în cei 40 de ani care au 
trecut de la eliberare, cu precădere 
de cînd in fruntea partidului și a 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost reliefate principalele 
orientări de politică internă, prin
cipiile și direcțiile de acțiune ale 
politicii externe românești. A avut 
apoi loc un concert in cadrul că
ruia au fost prezentate lucrări din 
creația compozitorilor români.

BANGKOK 6 (Agerpres). — La 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Thailandei a avut loc o ceremonie 
in cadrul căreia Ambasada Româ
niei din Bangkok a donat Biblio
tecii naționale thailandeze volume 
de opere din gindirea social-poli- 
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. precum si lucrări știin
țifice și istorice, albume de artă, și 
discuri cu muzică românească.

RABAT 6 (Agerpres). — In sălile 
Casei tineretului și sporturilor din 
Tanger s-a deschis expoziția de 
fotografii „România — imagini 
contemporane".

Cu același prilej, la Nador a avut 
loc vernisajul expoziției „Din ma
rile realizări ale României socia
liste".

La Ambasada română din Rabat 
s-a desfășurat o conferință de 
presă.

Au luat parte Aii Yata. secretar 
general al Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc. Mo
hamed Larbi Messari, membru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
Tstiqlal, alte persoane oficiale, 
ziariști.

La recepția oferită de Ambasada 
română din Rabat au participat 
Abdelouahed Radi, ministrul pen
tru problemele cooperării. Aii 
Yata. alte oficialități marocane, 
șefi ai misiunilor diplomatice, oa
meni de cultură si artă, repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, 
ziariști.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de „Zi
lele culturii românești in U.R.S.S", 
la Casa centrală a artiștilor plastici 
din Moscova a avut loc vernisajul 
expoziției „Pictura românească con
temporană".

Au fost prezenți P.I. Sabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, al unor insti
tuții culturale centrale sovietice, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au luat parte delegația română, 
condusă de Ion Ștefănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Traian Dudaș, amba
sadorul țării noastre la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

In alocuțiunile rostite au fost evi
dențiate tradiționalele relații de co

laborare româno-sovietică pe diverse 
planuri, in cadrul cărora un loc im
portant il ocupă dezvoltarea con
tinuă a schimburilor de valori spiri
tuale dintre cele două țări.

Cu același prilej, la Casa arhitec- 
țllor din capitala sovietică s-a des
chis, intr-un cadru festiv, expoziția 
„40 de ani de arhitectură româ
nească".

Cu ocazia desfășurării „Zilelor 
culturii românești în U.R.S.S.", Mi
nisterul Culturii al Uniunii Sovietice 
a oferit o recepție.

Au luat parte P.N.. Demicev, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. ministrul culturii al 
U.R.S.S., alte persoane oficiale so
vietice.

Au participat delegația română și 
ambasadorul României la Moscova.

COLUMBIA

Reuniunea de la Bogota

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

ADDIS ABEBA

Deschiderea Congresului de constituire 
a Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
La Addis Abeba s-au deschis joi lu
crările Congresului de constituire a 
Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia. La congres iau parte peste 
1 700 delegați aleși de conferințele 
provinciale, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești, partide socialiste, de guver- 
nămint și mișcări de eliberare na
țională, ai unor organizații interna
ționale.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid.

Congresul are pe ordinea de zi 
dezbaterea și aprobarea documente
lor fundamentale ale activității vii
toare a partidului și statului, in
tre care statutul și programul Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia 
și planul de dezvoltare a țării pe ur
mătorii 10 ani.

Raportul la congres a fost prezen
tat de tovarășul Mengislu Haile 
Mariam, președintele Consiliului 
.Militar Administrativ Provizoriu, 
președintele Comisiei pentru Orga
nizarea Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia.

a „Grupului celor 77“
BOGOTA 6 (Agerpres). — Cea 

de-a treia reuniune a Comitetului 
de coordonare al „Grupului celor 
77“ asupra cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare — 
care se desfășoară în‘localitatea co- 
lumbiană Cartagena — a continuat 
ne comisii de lucru, transmite agen
ția Prensa Latina. Participantii ana
lizează punctele cuprinse in Progra
mul de acțiune de la Caracas, res
pectiv probleme privind comerțul, 
agricultura, energia, materiile pri
me. mecanismele financiare, crearea 
unui sistem global preferential. Con
comitent. au fost discutate proble
me privind impulsionarea cooperării 
reciproc-avantajoase intre țările in 
curs de dezvoltare si crearea. în 
acest sens, a asa-numitei „Bănci a 
Sudului", menită să contribuie la 
sprijinirea eforturilor de progres 
independent ale acestor state.

în cadrul lucrărilor a fost pre
zentat. totodată, un recent raport 
al UNICEF, care arată că. in ță
rile Americii Latine si din bazinul 
Caraibilor, circa 40 milioane de copii 
în vîrstă de pînă la 6 ani suferă de 
„sărăcie critică", iar 1,2 milioane de 
copii de pînă la 14 ani iși pierd 
viata, anual, ca urmare a malnutri- 
tiei si a absentei unei ocrotiri me
dicale adecvate. Această dramatică 
situație a fost, de asemenea, în 
atenția partici pant i lor. care au exa
minat măsurile concrete ce se impun 
pentru soluționarea problemei ali
mentare in țările in curs de dez
voltare.

pescurt
GENTIILE DE PRESA

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. La Beijing s-a incheiat joi 
pea de-a 22-a rundă a convorbirilor 
chino-britanice din cadrul celei 
de-a doua faze a negocierilor in 
problema teritoriului Hong Kong. 
După cum a declarat un purtător 
de cuvint al Ministerului chinez al 
Afacerilor Externe, citat de agenția 
China Nouă, cu acest prilej părțile 
au continuat timp de -două zile con
vorbirile utile și constructive, con- 
venindu-se ca următoarea rundă să 
se desfășoare la Beijing, inainte de 
sfirșitul lunii septembrie, la o dată 
ce va fi anunțată.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALĂ ÎN SIERRA LEONE. Pre
ședintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, a procedat la o re
maniere guvernamentală în urma 
căreia conducerea Ministerului de 
Externe a fost încredințată 
Sheka Kanu.

lui

DUPĂ ALEGERILE DIN
I NADA. în prima sa declarație 

cîștigarea alegerilor generale

I Canada, liderul Partidului Conser
vator Progresist, Brian Mulroney, 
a subliniat că obiectivul principal 
al viitorului său guvern va fi crea
rea de noi locuri de muncă si

1 intensificarea ritmului redresării 
economice — relatează agențiile

CA- 
după 

din

El a 
difi- 
de-a 
rata

Reuter și Associated Press, 
avertizat insă că atenuarea 
cultătilor economice apărute 
lungul anilor — intre care 
mare a șomajului, uriașul deficit
bugetar. Slăbirea pozițiilor mone
dei naționale pe piețele monetare 
și ritmul redus de creștere econo
mică — constituie un proces de 
durată.

DECLARAȚIILE ȘEFULUI STA
TULUI NIGERIAN. Muhammad 
Buhari. șeful statului nigerian, s-a 
pronunțat pentru organizarea, in 
luna noiembrie, la Addis Abe.ba. a 
reuniunii la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane, care să 
examineze situația politică si eco
nomică a continentului. într-o de
clarație difuzată de agenția M.A.P., 
el a arătat că Nigeria este dispusă 
să coopereze cu celelalte state ale 
continentului pentru materializarea 
acestui proiect, care ar contribui 
la găsirea de soluții problemelor 
africane, pentru aplanarea stărilor 
conflictuale.

DESEMNAREA VICEPREȘEDIN
TELUI COLUMBIEI. Senatorul 
Rodrigo Lloreda Caicedo a fost de
semnat de Congresul 
(parlamentul Columbiei) 
ședințe al țării, funcție 
o va ocupa pină in anul

Național 
vicepre- 
pe care 
1986 —

informează agenția Prensa Latina. 
Senatorul Caicedo a fost ministru 
al relațiilor externe al Columbiei.

PREOCUPĂRI ECONOMICE IN 
REPUBLICA GUINEEA, 
tele Republicii Guineea, 
tele Comitetului Militar 
sare Națională, Lansana 
lansat poporului guineez 
a-și intensifica

Președin- 
președin- 

de Redre-
Konte, a 
apelul de 

eforturile in di
recția dezvoltării agriculturii, pen
tru asigurarea necesarului de pro
duse agricole prin resurse proprii. 
Crearea unui sector agricol mo
dern reprezintă o prioritate pentru 
autoritățile țării in cadrul 
cesului de edificare a unei 
libere și 
intr-o cuvintare 
lejul vizitei 
c-ia Kindia.

pro
ps trii 

prospere, a subliniat el 
rostită cu ■' pri- 

intreprinse in provin-

în urma ravagiilor pro- 
taifunul „Ike", ce a

TAIFUN, 
vocate de 
afectat, la sfirșitul săptăminii tre
cute, arhipelagul Filipinelor, apro
ximativ 900 de persoane și-au pier
dut viața., iar alte 1 000 sint rănite 
sau date dispărute. au anunțat 
autoritățile de la Manila. Vintul, 
care a suflat cu viteze de peste 275 
km pe oră, a distrus mii de locuin
țe, a rupt liniile telefonice și de 
înaltă tensiune și a smuls numeroși 
arbori din rădăcini.

Excelenței Sale Domnului
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei îmi oferă 

prilejul de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde 
felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului bra
zilian prieten.

îmi exprim, în același timp, încrederea că relațiile româno-braziliene vor 
cunoaște noi dezvoltări pozitive, spre binele celor două țări si popoare, al 
cauzei păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian aniversează 
azi ziua proclamării independenței 
de stat, petrecută la 7 septembrie 
1922, eveniment ce a încununat 
lupta sa pentru înlăturarea domi
nației coloniale și cucerirea drep
tului la o existență de sine stătă
toare.

Cea mai întinsă și cea mai popu
lată țară latino-americană, a V-a 
din lume ca suprafață și a VIII-a 
ca potențial economic, Brazilia a 
făcut in ultimele decenii eforturi 
considerabile pe calea dezvoltării 
sale economice și sociale, a lichi
dării răminerilor in urmă. Politica 
de dezvoltare accelerată promovată 
a permis Braziliei să facă mari 
pași înainte pe drumul edificării 
unei economii moderne, diversifi
cate. Chiar dacă această „Țară- 
continent" nu a reușit încă să 
determine lichidarea unor „zone 
ale subdezvoltării", ea dispune azi 
de un puternic parc industrial, 
cu o pondere însemnată a ramuri
lor de vîrf — micrpelectronică, 
electrotehnică, construcția de avi
oane, industria automobilului, pe
trochimie. industria atomoelectri- 
că — precum și de o agricultură in 
cadrul căreia se află in plină des
fășurare ample programe de mo
dernizare. Orientat în același sens, 
al realizării unei dezvoltări accele
rate, cel de-al III-lea Program de 
dezvoltare economică (1980—1985) 
are ca obiective prioritare extin
derea industriei extractive și pu
nerea in aplicare a programelor 
energetice, dezvoltarea agriculturii. 
Intre acestea se numără proiectul 
„marele Carajos", situat in Amazo

nia, pentru exploatarea imensuiui 
zăcămint polimetalic din această 
zonă, precum și valorificarea po
tențialului agrozootehnic al regi
unii ; proiectul „Proalcool", vizind 
creșterea producției de alcool din 
trestie de zahăr, in vederea substi
tuirii țițeiului ; programul de iri
gații „Pro-Varzeas", destinat ame
najării unui complex sistem de iri
gații pentru integrarea in circui
tul economic a unor vaste terenuri 
agricole. De o atenție deosebită se 
bucură „Planul energetic 2000".

Tradiționalele legături de priete
nie dintre Brazilia si România, din
tre poporul român și poporul bra
zilian, favorizate de afinitățile de 
limbă și cultură, de similitudinea 
unor preocupări in direcția accele
rării progresului economic, au 
intrat intr-o etapă nouă, superi
oară, odată cu vizita efectuată in 
Brazilia, in 1975, de către președin
tele Nicolae Ceaușescu. Acordurile 
și înțelegerile convenite cu prile
jul acestei vizite, de importanță is
torică pentru raporturile dintre cele 
două țări și popoare, au dat un 
puternic impuls relațiilor bilate
rale pe multiple planuri, ca și con
lucrării româno-braziliene pe plan 
internațional pentru soluționarea 
problemelor ce confruntă lumea, și 
îndeosebi țările in curs de dezvol
tare. Așa cum s-a subliniat in re
petate rinduri, există numeroase 
domenii în care România și Brazi
lia pot dezvolta în continuare rela
țiile de cooperare, în spiritul înțele
gerilor convenite la nivel înalt, in 
interesul ambelor țări și popoare, 
al păcii și ințelegerii internaționale.

sprijmul reglementării pe cale pașnică 
a situației din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama se 
desfășoară, incepind de joi, lucră
rile reuniunii miniștrilor de externe 
din țările membre ale „Grupului de 
ia Contadora" și din alte cinci state 
din America Centrală consacrate 
examinării modalităților de regle
mentare pe cale pașnică a situației 
din regiune.

Participanții urmează să exami
neze un document de lucru, elaborat 
la nivel de adjuncți ai miniștrilor 
de externe, care prevede, in esență, 
încetarea actelor de violență și mă
suri destinate extinderii cooperării 
economice intre statele din regiune.

CARACAS 6 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Caracas, unde 
se află în vizită oficială, președin- 
tele-ales al Republicii Panama, Ni
colas Ardito Barletta, care urmează 
să preia oficial funcția de șef al 
statului la 11 octombrie, a subliniat 
că guvernul său va susține efortu
rile depuse de „Grupul de la Con
tadora" pentru instaurarea unui 
climat de pace in America Centrală 
— informează agențiile Prensa La
tina și E.F.E. El a precizat că spri
jinirea inițiativelor țărilor membre 
ale grupului este in interesul tuturor.

CHILE

Noi manifestații pentru reinstaurarea democrației
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — La Santiago de Chile au 
fost organizate noi manifestații de 
protest fată de regimul dictatorial 
aflat la putere, pentru reinstaurarea 
democrației in tară, informează 
agenția France Presse. Pentru im- 
prăstierea demonstranților au fost 
mobilizate efective ale armatei si 
ale politiei, care au făcut uz de 
arme. Elicoptere ale armatei supra

veghează continuu cartierele unde 
au fost înregistrate ciocniri între 
politie si masele de demonstranți.

Pe de altă parte, agenția Associa
ted Press relatează că pe numeroase 
străzi au fost ridicate baricade care 
au 1'ost asaltate de unităti ale ar
matei chiliene. Citind un comunicat 
guvernamental. A.P. arată că 334 de 
persoane participante la ac'este ac
țiuni de protest au fost arestate.

\

marea britanie: „Interesele supreme ale păcii impun eliminarea armelor atomice din Europa și din întreaga lume“
In cuvintarea rostită la Sesiunea solemnă comună consacrată împlinirii 

a 40 de ani de la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944, 
secretarul general al P.C.R., președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind importanța marilor mișcări pentru pace și îndeosebi 
a celor din Europa, sublinia rolul lor tot mai activ in lupta pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, pentru încetarea amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiune și a altor măsuri nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea păcii, intr-adevăr, sectoare tot mai largi și mai 
reprezentative ale opiniei publice s-au angajat în ultimul timp tot mai 
hotărît in ampla mișcare populară pentru pace și dezarmare, pentru înlâ- 
furarea pericolului holocaustului nuclear. Un exemplu semnificativ pentru 
procesele de mobilizare a opiniei 
Marea Britanie.

„Nicicind in întreaga sa istorie 
omenirea nu s-a aflat în fața unei 
primejdii mai mari ca in prezent, 
viața însăși fiind amenințată cu dis
trugerea, iar planeta riscind să se 
prefacă intr-un deșert de cenușă ra
dioactivă, ca urmare a escaladei 
cursei înarmărilor racheto-nucleare". 
De acest adevăr, pe care l-au con
firmat numeroasele studii efectuate 
de oameni de știință din întreaga lume 
— citatul de mai sus fiind extras 
din documentul „Adevărata apăra
re", elaborat de Consiliul științific 
al Asociației Medicale Britanice — 
s-a convins și mai mult poporul bri
tanic odată cu începerea amplasării 
pe teritoriul său a primelor rachete 
americane cu rază medie de acțiune: 
„Marea Britanie a încetat să mai 
fie doar o bază de atac, ea devenind 
și o țintă pentru eventualele atacuri 
de răspuns" — scria ziarul londonez 
„SUN". Iar la rindul său, „DAILY 
MIRROR" releva : „Soarta noastă va 
depinde de o hotărire luată la mii de 
km distanță, de o hotărire determi
nată de interese care nu sint intere
sele vitale ale poporului britanic și 
calcule strategice care nu privesc 
strategia salvării Marii Britanii, ci a 
Statelor Unite ale Americii".

Poziții hotărîte în spri
jinul lichidării rachetelor. 
Conștientizarea opiniei publice bri
tanice in legătură cu pericolul grav 
care amenință întreaga țară și, la 
scară mai largă, întreaga omenire ca 
urmare a escaladării continue a 
înarmărilor și-a găsit recent o nouă 
și elocventă expresie în documentul

publice il constituie manifestările din

cars definește poziția Partidului la
burist in problemele apărării și de
zarmării. In esență, documentul care 
urmează să fie prezentat conferinței 
anuale a partidului din luna octom
brie evidențiază opțiunea laburistă 
pentru o apărare a Marii Britanii 
bazată pe arme convenționale, pro- 
nunțîndu-se pentru o Europă lipsită 
de arme nucleare și pentru desfiin
țarea celor două blocuri militare. în 
document se arată că, in cazul veni
rii la putere, Partidul laburist :

— va îndepărta rachetele nucleare 
americane de pe solul britanic ;

— va anula programul „absurd șl 
periculos" al rachetelor „Trident" si 
va desființa actualul sistem de ra
chete „Polaris";

— va acționa pentru instituirea li
nei. politici a N.A.T.O. bazate pe 
acceptarea principiului de a nu uti
liza primul arma nucleară ;

— va face presiuni asupra alianței 
atlantice pentru angajarea. de nego
cieri cu țările membre ale Tratatu
lui de la Varșovia în vederea creării 
unei zone lipsite de arme nucleare in 
Europa.

„Pentru a duce la capăt acest pro
ces — se arată în documentul res
pectiv — Partidul laburist va cere 
S.U.A. să-și retragă toate armele 
sale nucleare din Europa și să trans
forme toate mijloacele aeriene mili
tare de pe continent in vederea 
unei utilizări nenucleare".

Pe bună dreptate, agențiile de pre
să internaționale subliniază că aceas
ta este printre cele mai radicale po
ziții în problemele apărării și dezar
mării adoptate de unul din marile 
partide din țările occidentale.

„In condițiile existenței ar
melor nucleare, un război ar 
insemna distrugerea plane
tei” Adoptarea unei poziții atit de 
clare de către Partidul laburist n-a 
fost deloc simplă. Este „o evoluție 
pozitivă", consemnează ziarul „Sun", 
care menționează că partidul care se 
afla la putere in Anglia cînd s-a 
negociat formarea N.A.T.O. se pro
nunță acum pentru desființarea aces
tui pact militar, ca și, bineînțeles, a 
Tratatului de la Varșovia.

în cursul unei vizite la Washington, 
după întrevederi cu președintele 
Reagan și alti reprezentanți ai vieții 
politice americane, liderul Partidului 
laburist, Neil Kinnock, explicînd 
motivele pentru care partidul său de 
îndată ce va reveni la putere va. 
cere S.U.A. să-și retragă rachetele 
de croazieră de pe teritoriul britanic 
șl va contramanda programul „Tri
dent", a spus : „Rachetele de croa
zieră ne transformă in ținte pentru 
loviturile nucleare și sporesc riscuri
le de escaladare a cursei înarmări
lor, fără să aducă vreun plus de 
securitate, in timp ce programul 
-Trident», dăunează adevăratei noas
tre apărări. In condițiile existenței 
armelor nucleare, războiul a devenit 
imposibil, afară de faptul dacă nu 
se dorește distrugerea întregii ome
niri". Instalarea rachetelor — a con
tinuat el — „se bazează pe ideea bol
navă că. un război nuclear poate fi 
purtat și ciștigat. In interesul supra
viețuirii afirmăm : această nebunie 
nu trebuie acceptată ! Aceste siste
me de arme trebuie eliminate !“ Si 
liderul laburist s-a pronunțat pentru 
reluarea imediată a negocierilor so- 
vieto-americane în problemele ar
mamentelor nucleare — cu rază me
die de acțiune și strategice — înghe
țarea amplasării de noi arme nu
cleare americane și sovietice în 
timpul tratativelor, participarea ță
rilor membre ale celor două blocuri 
militare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia — la negocieri, îndepăr
tarea armelor nucleare tactice de pe 
continentul european și crearea de 
zone libere de arme nucleare.

în ceea ce privește programul de 
reînnoire a arsenalului nuclear stra-

* 

tegic, constind în achiziționarea sis
temului „Trident" și înlocuirea sis
temului „Polaris" cu un cost de cir
ca 10 miliarde lire sterline, laburiș
tii cer guvernului conservator să re
nunțe la acest program și, în schimb, 
să sporească investițiile in economie 
pentru crearea de locuri de muncă, 
menite să-i absoarbă pe cei peste 
3 milioane de șomeri.

„Popoarele au dreptul și 
datoria să-și hotărască pro
pria soartă I" înregtetrînd evolu
țiile poziției laburiștilor, presa lon
doneză subliniază faptul că aceasta 
n-ar fi fost posibilă fără presiunea 
tot mai puternică exercitată asupra 
conducerii partidului de către opinia 
publică britanică, inclusiv de către 
milioanele de membri ai parti
dului. în întreaga țară au avut 
și continuă să aibă loc mari mani
festații de masă, cuprinzînd milioane 
de participanți. Aproape 200 locali
tăți, printre care aflîndu-se Londra, 
Birmingham, Liverpool. Manchester, 
precum și unele comitate au fost 
proclamate, de către autoritățile lo
cale, drept „zone libere de arme nu
cleare". Intr-o singură zi, peste 
150 000 de persoane au format, pe o 
distanță de 24 de km, un uriaș „lanț 
uman contra lanțului nuclear", după 
cum s-au exprimat organizatorii. La 
o acțiune în fața bazei de la Green- 
ham Common, unde s-au distins cu
rajoasele femei din „tabăra păcii", 
au participat peste 30 000 de membre 
ale organizației „Femeile — pentru 
dezarmare și viață pe1 Pămînt". 
„Soarta Angliei — declara Bruce 
Kent, secretarul general al „Campa
niei pentru dezarmare nucleară" — 
trebuie să fie hotărită de propriul 
popor. Și poporul britanic dorește să 
trăiască in pace și colaborare cu toa
te popoarele lumii".

Se extinde baza de masă 
a mișcării pentru pace. Sem_ 
nificativ este faptul că în Marea Bri
tanie se extinde tot mai mult baza de 
masă a mișcării pentru pace, care 
cuprinde cele mai largi pături so
ciale.

Sub lozinci ca „Nu rachetelor de croazieră în Marea Britanie I", „Copiii 
noștri nu trebuie să fie ultima generație de locuitori ai Terrei I", în Hyde 
Park din Londra a avut loc o puternică demonstrație de protest împotriva 
cursei înarmărilor. In moțiunea adoptată de participant! se subliniază hotă- 
rîrea de a intensifica lupta pentru a determina retragerea rachetelor de 
croazieră de pe teritoriul țării și a impune lichidarea tuturor armelor nu

cleare din Europa și din întreaga lume

0 Intr-un apel, publicat în ziarul 
„Times" și semnat de 350 de cunos- 
cuți reprezentanți ai vieții științifice, 
■specialiști in științe umaniste și na
turale, de experți în problemele mi
litare și în fizica nucleară, opinia 
publică britanică este chemată „să 
participe mai activ la campania pen
tru înghețarea arsenalelor nucleare 
pînă nu este prea tîrziu".

® In luările de poziție la reuniu
nea anuală de la Brighton a Congre
sului sindicatelor britanice, care re
prezintă circa 11 milioane de mem
bri, guvernul englez este îndemnat 
„să renunțe la amplasarea de noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul tării".

G Cardinalul Basil Hume, șeful 
bisericii romano-catolice din Anglia 
și Țara Galilor, atrăgînd atenția 
asupra pericolului pe care-1 prezintă 
existența armelor nucleare, a sub
liniat : „Nu trebuie să permitem 
politicienilor din nici o tară să ig
nore lupta pentru asigurarea 'deții 
pe Pămint". ™

® Ziarul „THE GUARDIAN" a e- 
fectuat, în ultimele șase luni, o serie 

de sondaje ale opiniei publice pentru 
a înregistra schimbările intervenite 
în rindurile populației față de ampla
sarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune. La 30 martie, cînd s-a între
prins primul sondaj, 51 la sută din 
cei întrebați au dezaprobat ampla
sarea rachetelor; în mai — numărul 
crescuse la 55 la sută, iar la sfirșitul 
lui iulie — 70 la sută s-au pronunțat 
împotriva prezentei pe teritoriul țării 
a „armelor morții".

Asemenea luări ljotărîte de atitu
dine, intensificarea acțiunilor de pro
test pot fi în măsură — după păre
rea săptămînalului „LABOUR WEE
KLY" — „să facă imposibilă menți
nerea pe teritoriul britanic a rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune". Iar E.P. Thompson, unul din 
liderii „Campaniei pentru dezarmare 
nucleară", spunea : „In ciuda prezen
ței rachetelor, bătălia nu este incă 
pierdută, mai este incă timp pentru a 
se reveni asupra deciziei luate de 
autorități și a se lichida aceste arme 
ucigătoare".

Nicolae PLOPEANU

In R.S.A. -
în continuare 

încordare puternică
PRETORIA 6 (Agerpres). — Joi, 

situația s-a menținut în continuare 
incordată in aglomerările urbane lo
cuite de populația de culoare din 
apropierea orașului Johannesburg, 
care au fost în ultimele zile scena 
unor puternice manifestații împotri
va așa-zisei reforme constituționale, 
intrată în vigoare, ce neagă popu
lației majoritare orice drept politic. 
Una din formele de protest, pe lingă 
amplele manifestații de stradă, re
primate cu brutalitate de pbliția ra
sistă, a fost boicotarea cursurilor de 
către elevi și studenți. Potrivit 
surselor autorităților rasiste, numă
rul celor care au participat joi la 
boicot s-a ridicat la 147 000 de elevi 
și studenți.

Bilanțul reprimării sîngeroase de 
către forțele polițienești a manifes
tațiilor populației de culoare s-a ri
dicat la peste 31 morți, ultimele vic- 

, time fiind înregistrate intr-o locali- 
' tate de lingă Welkom. Ziarele sud- 

africane apreciază că numărul răni- 
ților este de peste 300.

AGENDA 
DIPLOMATICA
0 Un amplu schimb de opinii 

asupra unor probleme interna
ționale actuale - criza econo
mică și activitatea mișcării de 
nealiniere - a fost prilejuit, la 
Belgrad, de primirea de către 
Veselin Giuranovici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
a lui Ernest Eastman, ministrul 
liberian al afacerilor externe, 
aflat intr-o vizită oficială în ca
pitala iugoslavă, transmite agen
ția Taniug. ® Președintele Ira
nului, Aii Khamenei, a sosit in
tr-o vizită la Damasc, la invita
ția președintelui Siriei, Hafez Al 
Assad, anunță agenția I.R.N.A. 
• Relațiile Est-Vest, alte aspec
te ale vieții internaționale ac
tuale se află în centrul convorbi
rilor de la Oslo dintre primul 
ministru al Norvegiei, Kaare 
Willoch, și cancelarul federal 
vest-german, Helmut Kohl, sosit 
joi într-o vizită de două zile în 
capitala norvegiană.
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