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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

0 concepție creatoare, dinamică 
asupra edificării și perfecționării 

noii orînduiri
„Partidul nostru a pornit și pornește de la necesitatea 

cunoașterii și aplicării creatoare a adevărurilor și legităților ge
neral obiective la condițiile concrete din țara noastră. Viața, reali
tățile, marile realizări obținute de poporul român în dezvoltarea 
economico-socială, în construcția socialistă demonstrează cu putere 
justețea politicii generale a partidului, forța atotbiruitoare a mate
rialismului dialectic și istoric, a socialismului științific’’^

NICOLAE CEAUȘESCU

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, sîmbătă, 11 mai, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat în unanimitate activitatea 
delegației române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea la nivel înalt 
a conducătorilor de partid și de stat ai țări
lor participante la Tratatul de la Varșovia, 
care a avut loc în capitala R.P. Polone la 
26 aprilie a.c. De asemenea, Comitetul Poli
tic Executiv a dat o înaltă apreciere activi
tății delegației, modului în care secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii, a prezentat poziția României socia
liste în problemele discutate, subliniind că 
aceasta corespunde pe deplin hotărîrilor 
Cohgresului al XIII-lea al partidului, inte
reselor poporului român, cauzei generale a 
socialismului, păcii, destinderii, securității 
și colaborării în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate semnarea, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Protocolului cu privire 
la prelungirea duratei de valabilitate a Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, încheiat la Varșovia la 14 mai 
1955. Comitetul Politic Executiv a constatat 
că prelungirea valabilității Tratatului de la 
Varșovia a constituit o necesitate dictată 
de evoluția nefavorabilă a situației inter
naționale. S-a arătat că atît timp cît se 
menține pericolul la adresa păcii în Europa 
și în lume, cît, continuă să existe blocul 
militar NA.T.O., statele socialiste vor men
ține și întări alianța lor defensivă, intensi- 
ficînd, în același timp, lupta pentru dezar
mare și pace, pentru depășirea blocurilor 
militare.

Subliniind că România a dezvoltat. în con
cordanță cu principiile și angajamentele în
scrise în tratat, colaborarea atît pe plan po
litic cît și militar cu forțele armate ale 
celorlalte state socialiste membre ale orga
nizației, Comitetul Politic Executiv a evi
dențiat hotărîrea — reafirmată de statele 
participante la întîlnire — de a dezvolta, în 
continuare, o colaborare internațională 
multilaterală, bazată pe principiile egalității 
în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, de a acționa în mo
dul cel mai consecvent pentru o politică de 
destindere, încredere și securitate interna
țională, pentru depășirea divizării Europei 
și a lumii în blocuri militare opuse, pentru 
a se ajunge cît mai curînd la desființarea 
concomitentă atît a N.A.T.O., cît și a Trata
tului de la Varșovia.

Semnînd Protocolul privind prelungirea 
tratatului, România a subliniat hotărîrea 
fermă de a milita, ca și pînă acum, împreu
nă cu celelalte țări socialiste, pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru lichidarea pericolului unui 
nou război mondial, pentru coexistență paș
nică între state cu sisteme sociale diferite, 
lărgirea colaborării între ele, pentru regle
mentarea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru menținerea și consoli
darea cuceririlor procesului de destindere.

în acest context, s-a evidențiat importanța 
realizării unui acord în cadrul negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva în proble
ma armamentului nuclear și cosmic, apre- 
ciindu-se că statele europene, în primul rînd 
statele membre ale celor două blocuri mi
litare — Tratatul de la Varșovia șj N.A.T.O.
— trebuie să întreprindă noi inițiative, să-și 
aducă o contribuție activă, într-o formă co
respunzătoare, la găsirea de soluții pentru 
desfășurarea cu succes a tratativelor și rea
lizarea unor acorduri care să ducă la opri
rea amplasării rachetelor, la înlăturarea tu
turor armelor nucleare de pe continent, la 
prevenirea și evitarea militarizării spațiului 
cosmic, la îndepărtarea gravelor primejdii 
ce planează asupra omenirii.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat, de asemenea, planurile 
de dezvoltare a relațiilor internaționale pe 
anul 1985 ale Partidului Comunist Român, 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
Marii Adunări Naționale și ale altor institu
ții și organizații din țara noastră și a adop
tat măsuri corespunzătoare în vederea înfăp
tuirii lor în viață în bune condiții.

In continuare, în cadrul ședinței a fost 
prezentată o informare asupra vizitei oficia
le pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Canada, Ia invitația guverna
torului general al Canadei, Jeanne Sauve, și 
a guvernului Canadei.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere rezultatelor vizitei, care se în
scrie ca un moment de seamă în evoluția 
bunelor relații dintre România și Canada, 
deschizînd perspectiva unei dezvoltări și mai 
puternice a conlucrării dintre cele două țări, 
atît pe tărîm bilateral, cît și în sfera vieții 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție faptul că în cadrul convorbirilor 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu guvernatorul general și cu primul 
ministru, Brian Mulroney, a fost exprimată 
voința comună de a conferi dimensiuni tot 
mai largi raporturilor prietenești dintre 
România și Canada, corespunzător aspirații
lor de pace și progres ale ambelor popoare. 
S-a subliniat în mod deosebit importanța 
măsurilor stabilite la nivel înalt pentru am
plificarea și aprofundarea colaborării româ- 
no-canadiene. în acest sens, a fost eviden
țiată însemnătatea înțelegerilor convenite cu 
privire la extinderea conlucrării în domeniul 
energeticii nucleare, precum și la promova
rea unor noi forme de cooperare, prin în
cheierea unor acorduri de lungă durată pri
vind livrarea unor importante cantități de 
materii prime — minereu de fier, cărbune 
cocsificabil, metale neferoase etc. — cu plata 
în compensație, în produse românești. De 
asemenea, au fost convenite înțelegeri pen
tru dezvoltarea cooperării româno-canadie- 
ne pe terțe piețe.

S-a apreciat că imprimarea unui ritm și 
mai susținut colaborării româno-canadiene
— pe tărîm politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte sectoare de activitate
— este în. folosul și spre binele celor două 
țări și popoare, aceasta avînd, totodată, un 
rol pozitiv în statornicirea unor relații de în

credere ' și cooperare rodnică intre toate 
statele.

Comitetul Politic Executiv a relevat, în â- 
celași timp, că schimburile de păreri la nivel 
înalt cu privire la actualitatea politică inter
națională au pus în evidență hotărîrea 
României și Canadei de a contribui, printr-o 
conlucrare tot mai strînsă, la soluționarea 
problemelor complexe ce confruntă omeni
rea. A fost apreciată hotărîrea celor două 
țări de a acționa, în continuare, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru reglementarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor diferendelor dintre sta
te, pentru edificarea unui climat de pace, 
destindere, securitate, înțelegere și cooperare 

I pe continentul european și in întreaga lume.
Aprobînd în unanimitate rezultatele vizi

tei în Canada, Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia toate masurile ce se 
impun pentru realizarea în bune condiții a

• înțelegerilor și obiectivelor de colaborare 
convenite. în acest scop a fost întocmit un 
plan concret de măsuri.

Comitetul Politic Executiv a fost informat, 
i de asemenea, despre convorbirile avute de 
I președintele Republicii Socialiste România, 
I tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu președintele 
\ Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saave-
• dra, care, în fruntea unei delegații oficiale, a 

efectuat o vizită de lucru în țara noastră.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că 

dialogul româno-nicaraguan la nivel înalt a 
evidențiat cu pregnanță relațiile prietenești 
dintre țările și popoarele noastre, care s-au 
extins și aprofundat în perioada ce a trecut 
de la victoria revoluției populare din Nica
ragua. Totodată, s-a relevat că întîlnirea 
dintre cei doi șefi de stat marchează; prin 
rezultatele sale, o contribuție importantă la 
dezvoltarea și întărirea pe mai departe a 
conlucrării dintre România și Nicaragua pe 
plan politic și economic, precum și la efortu
rile întreprinse pe plan internațional în ve
derea edificării unui climat de pace, securi
tate, colaborare și înțelegere între națiuni. în 
cadrul vizitei s-a ajuns la o serie de înțele
geri privind dezvoltarea colaborării și coo
perării, îndeosebi în domeniul agriculturii, 
al punerii in valogre a unor zăcăminte și 
resurse minerale.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit faptul că, în spiritul politicii 
externe a României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, și cu acest prilej, so
lidaritatea țării noastre cu lupta poporului 
nicaraguan pentru apărarea dreptului de 
a-și hotărî singur calea dezvoltării econo
mice și sociale, fără nici un amestec din 
afară.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele vizitei, ale dialogului româno-nica
raguan la nivel înalt și a stabilit măsuri pen- 

\ tru dezvoltarea, în continuare, a relațiilor 
^prietenești dintre cele două țări și popoare, 

în interesul lor, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

în perioada de ample și calitative 
transformări înnoitoare, caracteris
tice celor două decenii care se impli- 
nesc de la Congresul al IX-lea al 
partidului, concepția românească des
pre socialism, abordarea raportului 
dintre teoria și practica revoluțio
nară din perspectiva unității lor dia
lectice au cunoscut semnificative îm
bogățiri sub impulsul spiritului viu. 
creator al gîndirii profund novatoare, 
al prodigioasei opere teoretice a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Regîndirea analitică — în lumina 
practicii sociale — a unor concepte, 
noțiuni și metode, confruntarea prin
cipiilor cu viața, fără prejudecăți, 
repudiind închistarea, au redat teo
riei revoluționare vigoarea necesară 
în condițiile trecerii României la o 
nouă etapă de dezvoltare. în acest 
sens, un adevărat fir conducător al 
vastei opere a secretarului general 
al partidului este acela de a se ac
ționa consecvent în vederea adîncirii 
cunoașterii realității și dezvoltării, 
pe această bază, a concepției revolu
ționare despre lume și viață, îmbu
nătățirii activității ideologice, in 
general. „Ceea ce am realizat pînă 
acum și ceea ce cunoaștem astăzi — 
se arată în Raportul la Congresul al 
XIII-lea — constituie baza pentru o 
nouă cunoaștere și o nouă dezvoltare 
a teoriei, a concepției despre lume 
și viață".

Pornind de la legitățile generale, 
de la concepția științifică despre 
lume și societate, partidul a acționat, 
în lumina generoaselor orientări ale 
Congresului al IX-lea, pentru a cu
noaște și înțelege cît mai bine reali
tățile patriei noastre și ale lumii 
contemporane, pentru a aplica prin
cipiile generale la condițiile și spe
cificul poporului român. „Nu sînt 
mai multe socialisme — sublinia 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu

— dar acesta se realizează în feluri 
diferite de la o țară la alta, de la 
un popor la altul. în făurirea socia
lismului nu se poate să nu se. țină 

' seama de condițiile istorice, națio
nale, de însuși felul de a fi al fie
cărei națiuni și popor".

Pe acest temei, una din notele dis
tincte majore ale activității teoretice 
și politice în ultimele două -decenii 
o constituie abordarea în spirit înno
itor, realist a problemelor fundamen
tale ale făuririi și consolidării orin- 
duirii socialiste în România, aborda
re ale cărei linii creatoare s-au con
cretizat in strategia dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-materiale, 
in contextul înfloririi economiei na
ționale prin racordarea ei continuă 
ia cuceririle revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane. Această orien
tare își găsește o pregnantă expresie

în opțiunea fermă a industrializării, 
a alocării unei rate înalte de acumu
lare pentru desfășurarea in ritm 
rapid a reproducției lărgite, condiție 
esențială a satisfacerii nevoilor pre
zente și viitoare alb întregii societăți. 
Totodată, extinderea prioritară a 
ramurilor și sectoarelor purtătoare 
ale progresului’ tehnic, creșterea ro
lului agriculturii in viața economică, 
repartizarea rațională a forțelor de 
producție pe intregul teritoriu, echi
librarea potențialului industrial al 
tuturor zonelor, concomitent cu ali
nierea fiecăreia dintre acestea la 
cerințele complexului economic na
țional unitar se înscriu aceleiași linii 
strategice majore.

în aceeași ordine de idei, semnifi
cații multiple au tezele și acțiunile 
concrete privind ridicarea continuă 
a eficienței și calității întregii acti
vități economice, introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane în producție, 
creșterea contribuției cercetării știin
țifice și tehnologice proprii la mo
dernizarea bazei tehnico-materiale, 
perfecționarea continuă a organizării 
și conducerii științifice a vieții eco- 
nomico-sociale.

Practica socială, viața, dezvoltarea 
ascendentă a forțelor de producție 
in ultimele două decenii au confir
mat și confirmă pe deplin justețea 
și realismul acestor orientări, faptul 
că dacă nu s-ar 1'i realizat o puter
nică bază materială societatea noas
tră socialistă n-ar fi putut înregistra 
succesele remarcabile din această pe
rioadă, nu ar fi putut contracara 
greutăți și influențe ale crizei eco
nomice mondiale.

Hotărîrile Congresului al XIII-lea
Ion MITRAN

(Continuare în pag. a V-a)

I ÎN ÎNTÎMPINAREA APROPIATULUI FORUM AL TINERETULUI 1
In întlmpinarea apropiatului Forum al tineretului, care reunește delegații la 

Congresul al XII-lea al U.T.C., Conferința a XIV-a a U.A.S.C.R: și Conferința a V-a a 
Organizației Pionierilor, tinerii României socialiste dobindesc însemnate realizări in 
industrie, agricultură, la învățătură, in activitatea cultural-educativă. Relatăm, in repor
tajul de față, despre una din acțiunile importante pentru economia națională la care 
și organizațiile U.T.C. își aduc o contribuție directă, eficientă.

In bazinele miniere ale 
tării au poposit, o dată cu 
primăvara, mii de tineri. 
Nu pentru a prelua locul 
altor mineri, ci pentru 
a spori, prin numărul și 
torța lor, numărul și for
ța detașamentelor minerești 
"ce luptă, zi de zi, aco
lo, in subteran sau in ca
rierele de suprafață, pen
tru sporirea bazei de ma
terii prime și energetice a 
țării. Dintre ei, multi au 
venit in minerit direct de 
pe băncile școlilor profesio
nale sau ale liceelor ; alții, 
direct din armată — abia 
și-au încheiat stagiul mili
tar ; îndemnul de a lucra 
in mină a coincis cu mo
mentul opțiunii lor pen
tru alternativa optimă de 
încadrare in viața civilă.

înscrisă pe linia unei 
inițiative de întrajutorare 
muncitorească de mare an
vergură, lansată cu ani in 
urmă din indicația secre
tarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aceasta repre
zintă o nouă etapă, calita
tiv superioară, a inițiati
vei care, în ultimii ani, s-a 
permanentizat. Practic, tot 
timpul anului sosesc și 
pleacă grupuri compacte de 
muncitori de diferite pro
fesii, detașați de întreprin
derile industriale de pe tot

cuprinsul tării pentru 
cîteva luni. Pînă să se 

.adapteze noilor cerințe, le 
expiră detașarea...

— Și de ce nu, cînd ata
șamentul pentru noua me
serie e dublat de sentimen
tul că ai un rost în viață,

legare", adică transfer, de 
Ia întreprinderea lor. A- 
preciați in colectivul de la 
Săvinești ca muncitori și 
ca oameni, ca viitori co
muniști, ei au dovedit for
ță de convingere, hotărîre, 
curaj, „bătindu-se“ să vină 
la Motru, „inițial pentru 
cinci ani, de probă 1“ — 
surîde Filip.

VOR FI MINERI DESTOINICI!
Mii de uteciști din întreaga țară 

au îmbrățișat această meserie bărbătească, 
de mare importanță pentru economia națională

— Noii tineri mineri au. 
venit, nu în calitate de de
tașați, ci de „atașați"; folo
sește un joc de cuvinte în
cetățenit între mineri tova
rășul Nicolae Alecu, direc
torul Combinatului minier 
Motru. In esență este ceea 
ce ne îndemna, în repetate 
rînduri. secretarul gerieral 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Uteciș- 
tii aceștia au venit pentru 
4—5 ahi și, poate, „pentru 
toată viața", cum sugera 
unul dintre ei.

că munca ta reprezintă nu 
numai un mod de a-ți cîș- 
tiga existența, ci un Înalt 
act de patriotism ? — se
întreabă, pe bună dreptate, 
tînărul Mihai Filip, venit 
din Piatra Neamț.

Filip Mihai n-a venit 
singur la Motru. împ'reună 
cu doi prieteni ai lui, Du
mitru Păduraru și loan 
Doltu, a lucrat la Combi
natul de fibre sintetice Să- 
vinești ; au venit aici la 
cerere, după ce, cu mari 
strădanii, au obținut „dez

— Ne-am sfătuit Înde
lung înainte de a lua a-, 
ceastă hotărîre; Și noi intre 
noi. Și cu soțiile. (Sînt 
tustrei căsătoriți, au rostul 
lor, casa lor, acolo, în Mol
dova). Eu făcusem stagiul 
militar aici, la Mătăsari, și 
îndrăgisem locurile, oame
nii ; de-atunci m-am gîn- 
dit să vin pe aceste me
leaguri, să lucrez ca miner. 
Acum, s-a ivit și momen
tul 1

...Cînd au pășit în Motru, 
cei trei uteciști au dat o 
„repede ochire", ca orice 
nou venit, prin centrul

orașului. Au văzut maga
zine elegante, bine apro
vizionate, cu personal ama
bil, civilizat. Au văzut 
blocuri noi, de unde abia 
plecaseră zugravii și faian- 
țarii care înfrumusețaseră, 
întrecîndu-se pe ei, apar
tamentele lor, ale celor ce 
urmau să-și lege destinul 
de Motrul mineresc. Au 
văzut casa de cultură — o 
bijuterie, tronind în mij
locul blocurilor noi. Și, în 
plin centrul orașului — un 
mare panou al fruntașilor. 
„Cinste lor 1“ scria deasu
pra fotografiei, din care 
zîmbeau cuceritor băieții 
din brigada lui Constantin 
Motorga, fruntașii de la 
mina Leurda.

— Ce-aș mai vrea să rîd 
și eu din poza asta — a zis 
Filip.

— E o idee — a sărit și 
Dumitru al lui Păduraru. 
Hai să cerem să ne repar
tizeze în brigada lui Mo
torga 1

Zis și făcut. Din cîte 
mine are Motrul, ei au 
cerut sus și tare să fie re
partizați la Leurda. Au 
fost. Aici, secretarul de 
partid, Gheorghe Almășan, 
Ie-a spus cîteva vorbe de 
la inimă la inimă. Cum că. 
uite, colectivul capătă pu
teri noi o dată cu venirea 
lor. Că pentru asta le sînt, 
ei, minerii mai vechi, recu
noscători înainte. Că ei
Anica FLORESCU, 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a V-a)

Un obiectiv 
prioritar 

în economie
O sarcină economică de cea mai 

mare importanță subliniată in repe
tate rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, o constituie intensificarea 
acțiunii de recuperare, recondiționare 
și refolosire a materialelor, pieselor 
de schimb și subansamblelor. Sem
nificativ in acest sens este faptul că 
planul pe 1985- prevede că ponderea 
materialelor ret'olosibile în asigura
rea necesităților de consum produc
tiv trebuie să ajungă -la 63,3 la sută 
la cupru electrolitic, 43.9 la sută la 
plumb. 40,6 la sută la aluminiu pri
mar, 44 la siltă din încărcătura me
talică pentru producția de oțel și 
piese turnate, 24,7 la sută din mate
rialele fibroase pentru producția de 
hirtii și cartoane și la 30 la sută din 
totalul necesităților de piese de 
schimb pentru reparații și întreți
neri. Potrivit planului. în acest au 
urmează a se recupera și valorifica 
materiale ret'olosibile în valoare ele 
circa 30 miliarde lei ; de asemenea, 
aproape 13 miliarde Ici reprezintă 
economiile prevăzute a se realiza 
prin recondiționarea pieselor de 
schimb.

Este deci în interesul dezvoltării 
economiei naționale, al asigurării ba
zei de resurse materiale pentru re
alizarea planului ca fiecare colectiv 
de întreprindere să acționeze stă
ruitor, cu spirit de răspundere pen
tru recuperarea tuturor materialelor 
refolosibile, recondiționarea piese
lor și subansamblelor și reintroduce
rea lor in circuitul economic. Cu 
atit mai mult cu cit — așa cum re
zultă din investigațiile organelor de 
specialitate — rezervele existente în 
acest domeniu în multe întreprin
deri sînt mult mai mari decît reali
zările de pînă acum și chiar decît 
sarcinile de plan prevăzute pentru 
acest an. In acest scop, o dată cu in
tensificarea strîngerii acestor re
surse materiale, important' este să 
se asigure utilizarea cu randament 
Superior a capacităților existențe în

IAȘI : Cantități sporite 
de materiale recuperate

Preocupările populației ieșe
ne in direcția recuperării' și 
valorificării materialelor refo- 
losibile s-au soldat cu rezultate 
dintre cele mai bune. Dir. da
tele oferite de întreprinderea 
județeană de recuperare și va
lorificare a. materialelor refolo- 
sibile, unitate fruntașă pe ra
mură, rezultă că, în perioada 
care a trecut de la începutul 
anului, au fost colectate și ex
pediate către oțelării aproape 
70 000 tone oțel, 4 700 tone fon
tă, peste 600 tone cupru, ala
mă, bronz, plumb, zinc, alumi
niu, 1'000 kg aliaje dure, alte 
materiale feroasa și neferoase. 
Li se adaugă, de aseme
nea, peste 1 700 tone hîrtie și 
cartoane, 100 tone produse uza
te din mase plastice, peste 
12 000 anvelope nereșapabile, 
însemnate cantități de mate
riale refractare și corpuri abra
zive, cioburi de sticlă, textile 
și alte produse ret'olosibile tri
mise pentru reintroducerea lor 
in circuitul economic. (Mauole 
Corcaci, corespondentul „Scîn- 
teii").

ECUPERAREA
ECONDIȚIONAREA
EFOLOSIREA —

MATERIALELOR
industria reciclării, să se extindă 
mai susținut tehnologiile moderne 
de prelucrare industrială a materia
lelor refolosibile și de recondiționare 
a pieselor de schimb și subansam
blelor. Concomitent, este necesar să 
se acorde cea mai mare atenție in
trării în funcțiune la termenele pla
nificate a obiectivelor de investiții 
destinate industriei reciclării.

Pentru progresul și prosperitatea 
econbmiei naționale, pentru asigura
rea bazei materiale necesare Înde
plinirii planului, oamenii muncii din 
toate întreprinderile și ramurile sînt 
datori să acționeze ferm pentru re
cuperarea și valorificarea eficientă a

resurselor materiale refolosibile, a 
pieselor de schimb, cu aceeași răs
pundere pe care trebuie să o dove
dească în realizarea sarcinilor de 
producție. Materialele, piesele de 
schimb reutilizabile încorporează 
muncă și valori impresionante și, de 
aceea, cu toții au răspunderea să le 
gospodărească rațional, să creeze 
condiții ca industria reciclării să 
funcționeze pretutindeni, în toate 
unitățile economice, .la inalți para
metri. pentru a se asigura pe aceas
tă cale cantități cît mai mari de re
surse materiale absolut necesare în
făptuirii programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării.

1N PAGINA A III-A, relatări despre activitatea desfășurată 
pentru recuperarea materialelor refolosibile

O NOAPTE LA IRIGAT
PE OGOARELE CĂLĂRAȘIULUI

Foto : Sandu Cristian

In pagina a lll-a, relatarea echipei de reporteri a 
„Scînteii" din unități agricole ale județului Călărași.
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Sarcinile economice în prim-planul 
activității politico-educative

In ultimele două decenii, de cînd 
în fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, județul 
Vrancea a cunoscut și el, ca întreg 
cuprinsul patriei noastre, mutații 
fundamentale de ordin calitativ, în 
toate sferele creației materiale și 
spirituale. Dacă înainte aceste locuri 
se identificau doar cu renumitele 
podgorii, faima produselor viticole de 
aici coexistând însă cu o mare îna
poiere economică, în prezent, în lo
calitățile județului, ca urmare a po
liticii științifice, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, s-au 
înălțat numeroase întreprinderi, cu 
zeci de mii de oameni. In Vrancea 
sînt astăzi la ele „acasă" industrii 
precum cele de mecanică fină, meta
lurgică, chimie, industrie ușoară, a- 
limentară și altele. în această ordine 
de idei, un argument: valoarea pro
ducției industriale a județului va fi 
în acest ultim an al actualului cin
cinal de peste 14 miliarde lei. Tre
buie să subliniem, de asemenea, că 
utilajele de înaltă tehnicitate aflate 
în dotarea noilor întreprinderi sînt 
minuite de oameni din partea locu
lui — muncitori cu înaltă califi
care, tehnicieni și ingineri. Efor
tul de trecere la o dezvoltare fără 
precedent a județului s-a împletit 
strîns cu o temeinică muncă de 
transformare și educare a omului, in 
stare să stăpînească tehnica moder
nă, să aplice tehnologii înaintate, 
să-și însușească un mod de gîndire 
și viață în spiritul ideologiei parti
dului. nostru. Acest proces de mode
lare a omului nou este abordat cu 
întreaga atenție de organele și orga
nizațiile de partid. Dovadă sînt și 
numeroasele acțiuni și activități care 
sînt inițiate în această direcție și a- 
supra cărora vom stărui în cele ce 
urmează.

OBIECTIVE CONCRETE ÎN MUN
CA DE FORMARE A OMULUI NOU. 
Comitetul județean de partid, or- 
gapele și organizațiile din subordine 
au situat în centrul preocupărilor lor 
obiective majore, vizînd realizarea 
sarcinilor actualului cincinal, însuși
rea și aplicarea în viața de zi cu zi 
a principiilor comuniste de muncă, 
de comportare in societate. In în
făptuirea acestor direcții de acțiune, 
răspunderi deosebite au revenii ac
tivității ideologice, politico-educative 
care, așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „are un rol de 
mare însemnătate in înarmarea 
partidului, a clasei muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a maselor 
largi populare cu înțelegerea știin
țifică a realităților soeietății româ
nești, a realităților vieții internațio
nale contemporane".

Ținînd seama de aceste deziderate, 
atenția organizațiilor de partid a fost 
concentrată în direcția perfecționării 
stilului și metodelor lor de muncă, 
ale tuturor factorilor educaționali 
pentru conducerea unitară a muncii 
politico-ideologice.

Asigurând o temeinică cunoaștere 
’ și aplicare a prevederilor noului me

canism economico-financiar și ale 
legii autogospodăririi și autocondu- 
cerii muncitorești, colectivele de oa
meni ai muncii din județ au înde

Mișcarea ca mijloc 
de tratament

Progresele terapeutice moderne din ultimele două decenii, inclusiv 
medicamentele noi de care dispunem, nu au redus cu nimic importanța 
și actualitatea tratamentelor prin mijloace naturale. Clinica din Eforie 
Nord (și, totodată, secție a Institutului de medicină fizică, balneoclimato- 
logie și recuperare medicală — București) a acumulat de la înființarea 
ei o bogată experiență in ce privește refacerea organismului, recuperarea 
funcțională, Îndeosebi prin mișcare. Despre importanta acestui mijloc de 
tratament — kinetoterapia — ne-a vorbit conf. dr. Laurian Șdic, șeful 
acestei unități de învățămint. cercetare și practică medicală.

—- Mai întii o precizare pentru a 
evita eventualele confuzii : kinetote
rapia este o metodă terapeutică ce 
se aplică în special organismului 
bolnav, pe cînd cultura fizică medi
cală este utilă omului sănătos, fiind 
practicată cu scopul dezvoltării lui 
normale, armonioase. Este insă tot 
atît de adevărat că. pe lingă efectul 
local asupra mușchilor, articulațiilor 
și circulației sîngelui. kinetoterapia 
are și o influență generală binefă
cătoare. prin acțiunea ei asupra siste
melor nervos, endocrin etc. Prin ur
mare, kinetoterapia folosește ca mij
loc de tratament 
diferite forme de 
mișcare cu scopul 
de a menține, re
stabili sau stimula 
funcțiile orga
nismului (ter
menul derivă de 
la cuvintele gre
cești kivnesis — 
mișcare și terapia — îngrijire).

— Pe lingă numeroasele dumnea
voastră lucrări științifice, ați publi
cat și un volum intitulat „Kinetote
rapia în recuperarea ălgiilor și a tul
burărilor de statică vertebrală". Ce 
v-a determina^ să vă ocupați în mod 
special de această categorie de boli ?

— In primul rînd, dorința de a veni 
în ajutorul acestor suferinzi, foarte 
numeroși. Durerile (sau algiile in 
termeni medicali) vertebrale sînt 
afecțiuni cu o frecventă deosebit de 
mare : 80 la sută din populație a 
avut pe parcursul vieții o asemenea 
suferință. Uneori, durerile cuprind 
coloana vertebrală în ansamblul ei. 
provocînd o rahialgie (dureri extin
se la toată coloana vertebrală) di
fuză, însă mai frecvent durerile se 
limitează sau se localizează numai la 
un singur segment, sub formă de 
lombalgii, dorsalgii sau cervicalgii ; 
denumirile acestea’ indică localizarea, 
iar cauzele lor sînt multiple. în Cli
nica de la Eforie Nord, din peste 
10 000 bolnavi internați in ultimii 5 
ani, 67,43 la sută au fost internați 
pentru rahialgii — dureri ale coloa
nei vertebrale — din care 58,93 la 
sută erau cele cu caracter mecanic 
(discopatii. hernii de disc operate). 
Din practica noastră clinică am 
putut constata că tocmai aceste su
ferințe ale coloanei vertebrale, aces
te rahialgii mecanice beneficiază cel 
mai mult de terapeutica recupera- 
torie în cadrul căreia kinetoterapia 
joacă rolul esențial.

— In ce constă. în mod concret, 
această metodă de terapie prin miș
care ?

— Kinetoterapia se poate practica, 
în funcție de stadiul bolii. în mod 
pasiv, prin mișcarea articulației 
suferinde de către o altă persoană 
sau se practică in mod activ, mișcă
rile fiind efectuate chiar de cel su
ferind după indicațiile medicului : 
sint exerciții funcționale sau de gim
nastică, -apoi elongatii. manipulări 

OMUL Șl
VIAȚARAȚIONALĂ

plinit și depășit cu aproape 1.3 mi
liarde lei planul la producția-marfă 
industrială stabilită pentru cei 4 ani 
care au trecut din actualul cincinal,, 
realizind înainte de termen principa
lii indicatori ai planului pe 1984, 
creînd astfel condiții bune pentru ac
tivitatea din acest an. încă un fapt 
care pledează în favoarea eficienței 
activității de ridicare a conștiinței 
comuniste : în această primăvară, 
județul Vrancea a raportat primul 
realizarea lucrărilor de însămînțări, 
într-o campanie agricolă dusă con- 
tracronometru.

Un adevărat examen al capacității 
politico-organizatorice al organiza
țiilor de partid vrîncene l-a consti
tuit învingerea greutăților cauzate 
de gerurile puternice și zăpezile a- 
bundente din primele luni ale anu
lui. în cursul lunii martie s-au re
cuperat unele restanțe la celuloza, 
hîrtie, laminate și produse chimice 
in vederea realizării integrale a pla
nului pe primul trimestru. Chiar și 

în aceste condiții deosebite s-au ob
ținut nu numai nivelurile de produc
ție stabilite, dar și economisirea a 
960 000 kilowați/oră energie electrică 
și 1417 tone combustibil conven
țional.

Așadar, ce se poate spune despre 
direcțiile prioritare în munca de e- 
ducație ? Răspunzînd acestei între
bări, tovarășul Alexandru Chihană, 
secretar al comitetului județean de 
partid, arăta că s-au asigurat de că
tre organizațiile de partid „studierea 
temeinică, cunoașterea și însușirea o- 
rientărilor de largă perspectivă ale 
Programului ideologic al paifidului, 
a tezelor și indicațiilor secretarului 
general al partidului formulate la 
Consfătuirea de la Mangalia ; s-au 
întreprins, de asemenea, ample dez
bateri ale documentelor Congresului 
al XIII-lea al partidului in adunări 
generale și plenare cu activul, în ca
drul cărora, realizîndu-se o strînsă 
legătură cu sarcinile fiecărui colectiv 
și ale fiecărei localități, s-au adoptat 
măsuri‘de perfecționare a activității 
de partid și economico-sociale. în 
învățămîntul politico-ideologic, care 
cuprinde peste 170 000 oameni, s-au 
dezbătut amplu ideile fundamentale 
ale Raportului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentat la Congres. 
Conduse de organele și organizațiile 
de partid, consiliile de-educație po
litică și cultură socialistă au acțio
nat mai ferm pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor proprii de 
muncă, în vederea creșterii contri
buției activității de propagandă la 
realizarea sarcinilor economice. Au 
fost îmbogățite o serie de acțiuni 
politico-educative tradiționale, s-au 
afirmat altele noi, urmărindu-se 
puherea în evidență a marilor suc
cese dobîndite de poporul nostru in 
anii construcției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-Iea al parti
dului. In ■ unitățile industriale și 
agricole, în instituții, așezăminte 
culturale, cartierd și sate, în școli 

la scripete ori mecanoterapie. Toate 
aceste exerciții au roi de recuperare 
printr-un program susținut și dozat, 
efectuat sub îndrumarea medicului 
în clinică și apoi, in continuare aca
să. Bolnavii trimiși la cură într-o 
fază precoce a instalării deficienței 
de la nivelul coloanei vertebrale be
neficiază de un tratament recupera
tor efectuat la timp, evitîndu-se ast
fel efectele dăunătoare ale unei in
validități, ca pierderea tonusului 
muscular, deficiențe ale metabolis
mului etc. Tratamentele de recupe
rare prin kinetoterapie au la bază in 

cazul ddrerilor 
de la nivelul co
loanei corectarea 
disfuncțiilor di
namice ori sta
tice și, ca ur
mare, suprimarea 
sail cel puțin di
minuarea deze
chilibrului pre

siunilor de la nivelul articulațiilor, 
ameliorarea durerilor.

— După cum se știe, kinetoterapia 
poate fi. practicată sub diferite forme 
în unitățile medicale si sălile special 
amenajate sau acasă după indicația 
medicului. Ce oferă în plus litora
lul ?

— Pe baza numeroaselor și com
plexelor cercetări efectuate aici pe 
litoral sînt în măsură să .-'apreciez 
că nici o zonă balheoclimatică nu 
exercită o influență mai eficace și 
mai complexă asupra organismului 
ca zona de litoral. Cercetările noas
tre științifice s-au dezvoltafca ur
mare a unei impetuoase dezvoltări a 
terapeuticii fizicale pe litoral, avînd 
ca scop utilizarea factorilor naturali 
în scop terapeutic cu eficacitate ma
ximă. Aceste cercetări au la bază 
tradiția. școlii românești de balneofi- 
zioterapie și sint în concordanță cu 
cele mai noi cuceriri ale științei 
medicale contemporane.

Țara noastră are o veche tradiție 
în cura heliomarină si talasoterapie 
și în cadrul acesteia s-a dezvoltat in 
ultimul deqeniu kinetoterapia. care 
se poate practica și în natură, la soa
re, beneficiind de calitățile multiple 
ale apei mării. De ifapt. terapeutica 
generală în clinică la noi. ca și în 
celelalte stațiuni balneare se bazea
ză pe schimbarea mediului și a con
dițiilor de viață, eliberînd pe cel ce 
vine la tratament sau la cură de în
treținere a sănătății de preocupările 
zilnice obișnuite. Cura constă în ar
monizarea ritmului de viață cu al
ternanta activitate — repaus, alimen
tație rațională, evitarea tutunului și 
alcoolului, posibilități de mișcare 
plăcută, intr-un mediu mai puțin po
luat, excursii, sport, jocuri, diferite 
programe culturale.

Convorbire realizată de
Elena MANTII 

s-au realizat acțiuni de educație ju
ridică, s-au promovat, unele forme 
de influențare, cum ar fi «Dirigen- 
ția muncitorească», «Sfatul ome
niei», «Prietenii noului angajat» și 
altele".

în Raportul prezentat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului se 
subliniază că progresul neîntrerupt 
al patriei se poate asigura printr-o 
preocupare continuă pentru creș
terea conștiinței politice și profesio
nale a oamenilor munctâ, prin in
tensificarea eforturilor de perfec
ționare necontenită a întregii munci 
politico-organizatorice, educative, tn 
acest sens, sînt în județul Vrancea 
unități economice, industriale și 
agricole care obțin constant rezul
tate remarcabile în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Faptul nu este, 
desigur, întâmplător. Munca politică, 
de ridicare a conștiinței revoluțio
nare a membrilor colectivului, des
fășurată de organizațiile de partid 

îmbracă forme variate, atrăgătoare, 
au ca obiectiv central cunoașterea și 
însușirea hotăririlor de partid și a 
legilor statului, a tezelor și ideilor 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Referindu-mă la ceea ce am 
realizat în domeniul' muncii politi
co-educative — ne spunea tovarășa 
Ionela Dodu, . secretar adjunct cn 
propaganda al comitetului de partid 
de la întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice Focșani — vreau 
să subliniez că organizația de partid 
din unitatea noastră, consiliul, de 
educație politică și cultură socialistă 
reușesc să realizeze o conlucrare 
strînsă, activă a tuturor factorilor 
educaționali pentru înfăptuirea unui 
act de cultură complex, cu adinei 
înrâuriri asupra conștiinței. Prin in
termediul colectivelor de agitatori, 
în munca politică de la om la om 
căutăm să convingem că producti
vitatea, calitatea produselor, spo
rirea eficienței întregii activități și, 
firește, veniturile personale sint le
gate direct de gradul de competență 
profesională. Această activitate a 
generat o rigoare și mai mare în or
ganizarea și desfășurarea mai bună 
a cursurilor de perfecționare a cali
ficării profesionale, asigurindu-se o 
largă cuprindere a oamenilor mun
cii în „Programul «Zero defecte»", ini
țiat de noi in scopul eliminării-totale 
a refuzurilor de calitate pe 1985. In 
lumina acestor cerințe majore, in în
treprinderea noastră. întreaga pro
pagandă vizuală a fost reactualizată 
cu sarcinile și obiectivele concrete 
ce revin colectivelor de muncă din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
ale orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului. Prin, 
gazetele de perete, satirice, prin 
chemările la întreceri, prin munca 
politică de la om la om, am deter
minat înrădăcinarea unui climat de 
muncă asiduă, de preocupare. stărui
toare pentru obținerea de rezultate 
superioare în îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Astfel, pe: primul tri
mestru al anului, planul, atît lâ in
tern, cit și la export, a fost îndepli
nit. Intrucît planul pe primii 4 ani 
ai cincinalului a fost îndeplinit încă 
din noiembrie 1984, s-au creat toate 
premisele îndeplinirii -în avans a 
cincinalului".

EXPERIENȚA BUNA, CA ȘI 
NEAJUNSURILE, ANALIZATE CU 
EXIGENTĂ ȘI RESPONSABILI
TATE COMUNISTĂ. îmbunătățirea 
activității de educație comunistă și 
implicit ridicarea gradului de con
știință a membrilor partidului, a ac
tivului de partid prilejuiește in ju
dețul Vrancea numeroase analize 
critice și autocritice. Aveam să fa
cem această constatare la o plenară 
recentă a comitetului județean de 
partid cu activul, care a analizat 
preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid, a consiliilor de edu
cație politică și cultură socialistă 
privind intensificarea întregii activi
tăți :deologice și politico-educative, 
în vederea mobilizării comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la reali
zarea obiectivelor economico-sociale- 
pe acest an, pe întregul cincinal.

Ritmicitatea — o cerință 
a îmbunătățirii transportului public

9 Eîorturi zilnice pentru 3,5 milioane călătorii 9 Și totuși, 
unele probleme file transportului nu merg... ca pe roate 
9 Ce-i trecut în grafic nu-i întotdeauna și pe traseu 9 Cîteva

constatări înregistrate

ACTIVITATE COMPLEXA. STRĂ
DUINȚE REALE, MULTIPLE RE
ZULTATE POZITIVE. în peisajul 
citadin al Capitalei, în ansamblul 
unităților economico-industriale. și 
de servire publică din cel mai mare 
oraș al tării, I.T.B. are o misiune 
pe cit de importantă, pe atit de com
plex^ și dificilă. In condițiile unei 
circulații rutiere intense, mereu mai 
aglomerată, fără a exista culoare 
special rezervate, cu dificultățile 
determinate de indisciplina a nu 
puțini pietoni sau mijloace de trafic. 
I.T.B. trebuie să asigure zilnic (cu 
tramvaie, troleibuze, autobuze, taxiuri 
și maxi-taxiuri), circa 3.5 milioane 
călătorii. Totodată, I.T.B. îi revin 
și sarcini de producție și de 
reparație a materialului rulant, de 
amenajare și întreținere a trase
elor etc., avînd deci un rol deo
sebit de important în desfășurarea 
normală a vieții economice și sociale 
a Capitalei. Conducerea întreprinde
rii, municipalitatea depun eforturi 
continue pentru ca problemele trans
portului de călători intr-un oraș de 
proporțiile Capitalei să fie rezolvate 
cit mai prompt și mai satisfăcător. 
Mărirea și modernizarea parcului de 
autovehicule, înființarea de noi trasee, 
corelarea orelor de trafic cu orarul 
de activitate al întreprinderilor 
și instituțiilor, cu cel al trenurilor, 
formarea și policalificarea cadrelor 
pentru asigurarea transportului de 
călători, întărirea simțitoare a disci
plinei sînt preocupări permanen
te ale factorilor implicați direct în 
desfășurarea acestui important ser
viciu urban.

Subliniind aceste eforturi și preo
cupări, încununate de rezultate po
zitive. nu s-ar putea spune însă că 
nu mai există și unele aspecte sus
ceptibile de îmbunătățiri — determi

In cadrul plenarei s-a subliniat 
că, așa cum a atras în repetate rîn- 
duri atenția secretarul general al 
partidului, nu se pohte considera că 
s-a făcut totul in domeniul muncii 
educative atât timp cit se mai con
stată unele rămineri în urmă în 
realizarea sarcinilor de producție, 
cit mai există abateri de la nor
mele și legile țării, cît se mai ma
nifestă mentalități înapoiate. Neim- 
plinirile din domeniul activității po
litico-educative explică în bună mă
sură proliferarea absențelor nemoti
vate în anul trecut la întreprinde
rea de tricotaje Panciu, I.F.E.T. 
Focșani și altele, care au diminuat 
realizările județului cu circa 35 mi
lioane lei, persistența unui procent 
de oameni ăi muncii care nu-și 
realizează normele, îndeosebi la 
C.C.M. Adjud, întreprinderea de 
vase emailate, Fabrica de prelucrare 
a lemnului Gugești, menținerea la 
un nivel ridicat la ynele locuri de 
muncă a rebuturilor și declasărilor, 
a remedierilor unor produse. Pe de 
altă parte, așa cum s-a luat atitu
dine in plenara amintită, unele co
mitete comunale de partid, organi
zații de partid din unități agricole 
cooperatiste și de stat, cum sint 
cele din Broșteni, Pufești, Ure- 
chești. Slobozia, Ciorăști, Tătăranu, 
Movilița și altele, n-au făcut din 

' mobilizarea oamenilor muncii de la 
sate la înfăptuirea programului pri
vind asigurarea unor producții agri
cole sigure și stabile o preocupare 
centrală a propagandei, a întregii 
munci politico-educative.

Că totul depinde de oameni, de 
spiritul revoluționar cu care se ac
ționează, s-a arătat în plenara co
mitetului județean de partid, o do
vedește și exemplul comunei Dum
brăveni. Aici s-au înregistrat re
zultate bune în îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial, cooperativa agri
colă cunoscind un progres continuu 
privind obținerea de producții spo
rite. Lucrările agricole de primă
vară, în șpecial în cele 544 ha vie, 
au fost făcute la vreme și de cali
tate corespunzătoare, s-au obținut 
rezultate bune la asigurarea fondu
lui de stat pentru produsele agro- 
alimentare, contractindu-se mai 
multe bovine,* lapte de oaie, carne 
de pasăre, ouă, fructe și struguri. 
Aceasta se datorește și faptului că 
—- așa cum ne-a spus tovarășa Niță 
Sița, secretar al Comitetului comu
nal de partid .— „s-au folosit forme 
și metode ale muncii politico-edu
cative instructive ; s-a acordat mai 
multă atenție desfășurării adunări
lor generale in organizațiile de 
paTtid, ridicării conținutului infor
mărilor politice, organizării dezbate
rilor la învățămîntul politico-ideolo
gic în strinsă concordanță cu sarci
nile ce revin comunei, unităților. 
Dar, cum sublinia interlocutoarea 
noastră, analizîndu-se însă in mod 
critic și autocritic faptele, s-a evi
dențiat faptul că au fost și mai sint 
cazuri cînd în munca politico-edu- 
cativă nu se folosesc forme și me
tode cu o mai mare eficiență, cu 

. mare putere de influențare a gindi- 
rii cetățenilor, inclusiv a membrilor 
de partid, cînd nu toate formele 
muncii de propagandă și politico- 
educative sint bine legate de reali
tățile cohcrete ale comunei, aseme
nea deficiențe explicînd unele 
nerealizări și neîmpliniri".

Această privire exigentă a întregii 
activități consacrate formării omului 
nou demonstrează, între altele, 
hotărîrea organelor și organizațiilor 
de partid din județul Vrancea de a 

. perfecționa necontenit stilul și me
todele de mutică, astfel îneît peste 
tot să se obțină o eficiență ridicată, 
în același timp, evaluarea lucidă a 
experienței cîștigate, dezvăluirea 
deschisă, comunistă a neajunsurilor 
care mai persistă în munca de pre
gătire politico-ideologică, de educa
ție cultural-educativă reprezintă ga
ranția că pe viitor se va acționa cu 
și mai multă dăruire revoluționară 
pentru înfăptuirea întocmai a pro
gramului ideologic al partidului pri
vind formaregî omului nou, cu o 
înaintată conștiință, revoluționară.

Neculaî ROȘCA 
Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

na „capetele de linie"
nate de faptul că preocupărilor și 
străduințelor depuse la nivelul muni
cipiului și dc către conducerea în
treprinderii nu li se răspunde întot
deauna la fel jos, pe teren. Și ast
fel. ca urmare a unor „mici" abateri 
individuale, eforturi generale pozi
tive nu-și găsesc împlinirile scontate.

Fără a umbri rezultatele pozitive, 
trebuie arătat că una din aceste pro
bleme este lipsa de ritmicitate în cir
culația tramvaielor, autobuzelor și tro
leibuzelor. Este vorba de necesitatea 
ca același număr, determinat, de ve
hicule să circule mai ordonat, la in
tervale regulate, conform graficelor 
stabilite. Pe bună dreptate se ridică 
întrebarea : de ce, odată stabilit — 
cu ore precise de ieșire și de intrare 
în depou, de sosire și plecare de la 
capetele de linie, de trecere prin 
diferitele stații — graficul de circu
lație rămîne adesea doar pe hîrtie, 
facultativ respectat, dar cel mai 
frecvent ignorat sau încălcat ?

Iată subiectul anchetei de față, în 
care am început prin a cerceta situa
ția de la capetele de linie.

Ce se întâmplă aici ? Redăm cîteva 
constatări înregistrate zilele trecute ; 
precizăm — în orele considerate de 
vîrf, cînd ritmicitatea trebuie absolut 
respectată.

MAȘINA TREBUIA SA FIE DE 
MULT PE TRASEU... Capătul 
liniei de autobuze 119, din apropie
rea întreprinderii „Granitul". împre
ună cu mai mulți călători așteptăm 
în stație autobuzul care., nu se îndură 
să mai plece. îl abordăm pe șoferul 
Marin Trocan (turul 1, mașina 3 710), 
cerîndu-i explicații pentru întârziere. 
„Așa e graficul", ne asigură, luînd-o 
hotărît spre mașină. Verificăm și... 
surpriză : potrivit foii sale de par
curs și după grafic, la ora respectivă 
ar fi trebuit să se afle în cursă de cel 
puțin treizeci de minute și să fie 
prezent cu mașina aproape... de celă

Piața multifuncțională Pantelimon-Delfinului
Una din cele mai interesante do

tări ale modernului ansamblu de 
locuințe Pantelimon din Capitală 
este piața multifuncțională în curs 
de construcție, PantSlimon-Delfi- 
nului. Sau Socului, cum i se mai 
spune, pentru că se află amplasată 
în axul de perspectivă al acestei 
artere orășenești.

Clădirea pieței se distinge prin 
amploare — peste 100 m lungime, 
60 m lățime, o suprafață totală de 
— 17 000 mp repartizați pe subsol, 
parter, etaj — și o frumoasă cu
polă cu deschiderea de circa 40 m, 
construită astfel incit să asigure 
iluminatul natural și ventilația in
terioară.

După aceste detalii, care pot su
gera proporțiile noului obiectiv co
mercial, cîteva cuvinte legate de 
funcționalitățile Sale. în clădirea 
pieței va funcționa un adevărat 
complex de magazine avînd 20 de 
profile comerciale. La niveliil par
terului sînt prevăzute hala de le
gume și fructe, hala de carne și 
pește, magazine alimentare cu toa
te raioanele respective, magazine 
pentru desfacerea produselor A- 
grocoop și Gostat. în afară de a- 
cestea, cumpărătorii vor găsi bufet 
expres, covrigărie, mercerie, parfu
merie, tutungerie,. sifoane, adică 
mărfurile și serviciile cel mai des 
solicitate. Etajul va găzdui un mare 
magazin de produse metalochimice, 
patiserie, eu laborator, artizanat, 
magazine cu articole de uz casnic 
și gospodăresc, un bar de zi pen
tru tineret ș.a. La subsol se vor 
afla depozitele de mărfuri pentru 
aprovizionarea tuturor unităților 
comerciale, depozit frigorific pen
tru legume și fructe și un labora
tor de preparate culinare compara
bil cu o fabrică, menit să aprovi
zioneze bufetul expres de la par
ter, unitatea pentru tineret, cît și 
unități „Gospodina" din alte puncte 
de desfacere apropiate. Ca în ori
ce piață, alături de hala propriu- 
zisă se amenajează un platou aco

Doriți să alegeți pentru aparta
mentul dumneavoastră un corp de 
iluminat modern și economic ? îl 
veți găsi, după preferințe, în func
ție de ambianța interiorului pe 
care l-ați mobilat și conceput cu 
personalitate, în toate magazinele 
și secțiile de specialitate ale co
merțului de stat. Iată, de pildă, 
magazinele „Electrolux", „Electro
tehnica", „Victoria", „Bucur-Obor", 
„Unirea" și „Favorit" din Capitală, 
magazinele universale din Pitești, 
Oradea, Tîrgu-Mureș, Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, ca să amintim 
doar citeva, vă stau la dispoziție 
cu un fond de marfă de o deose
bită varietate: veîoze de.noptieră, 
lămpi de masă, lămpi de birou 
fixe și cu articulații, aplice, lam
padare, plafoniere, pendule, lustre

■ ■ h a ■ ■ ■

lalt capăt al liniei (linie foarte im
portantă, care servește, între al
tele, „Oborul" și Gara de Nord). Or, 
el nici nu pornise...

— De ce nu treceți corect orele în 
foaia de parcurs ? — îl întrebăm de 
data aceasta pe „capul de linie", 
controlorul Gheorghe Ursu.

— Pentru că așa mi-a pretins șo
ferul — încearcă acesta o „scuză".

De altfel, am putut constata că 
aproape pe tot parcursul zilei res
pective, pe linia 119 s-a circulat cam 
în același mod. între 14 și 14,30 au 
plecat trei autobuze. In următoarea 
jumătate de oră — unul singur. între 
15 și 15,30 au plecat... cinci. Următo
rul la ora 16,10. Apoi i-au succedat 
trei autobuze, la două minute unul 
de altul.

...Aceleași cazuri de nerespectare 
a graficului le constatăm într-o altă 
zi și pe liniile autobuzelor 134 și 300. 
Distanțele dintre vehiculele care 
pleacă în cursă, staționările la „cap 
de linie" — în principiu precis sta
bilite — rămin uneori „literă 
moartă", fără ca șoferii sau contro
lorii de circulație să-și facă probleme 
din aceasta. Ajunse „bară in bară" 
la punctul de întoarcere din inter
secția bulevardului 1 Mai cu Calea 
Griviței, autobuzele 369 și 895 de pe 
linia 300 au pornit in cursă la in
terval de... 10 minute ! Ceva mai 
tirziu, la 8,04 asistăm la o plecare 
„în grup" : demarează împreună, 
„să-și țină de urît", autobuzele i366 
și 1 059. A staționa la ,,'cap 
de linie" 10 minute a devenit un 
lucru „normal" pentru unii șoferi de 
pe aceste autobuze. în timpul raidu
lui nostru, patru autobuze de pe linia 
134 au staționat chiar mai mult : 
3 449 și 3 697 — 13 min. ; 3 694 — 16 
min. ; iar 3 441 — veritabil (dar ne
dorit 1) record — 19 min. Și — cul
mea!— toate cu motoarele mergind.

O NECESITATE REALĂ : ÎNTĂ
RIREA AUTORITĂȚII CONTROLO
RILOR. Cerem părerea personalului 
de serviciu de la „cap de linie" în le
gătură cu aceste situații. Controloarea 
cu nr. 3 572 pare a fi obișnuită cu ase
menea stare de lucruri. „Tot ce poate 

perit pentru producători, cu capa- ■ 
citatea de circa 600 de locuri.
‘ — Ce alte detalii de interes pen
tru marele public mai sînt de sem
nalat, l-am întrebat pe tovarășul 
arhitect Rene Ghelman, deja Insti
tutul „Proiect" — București, șeful 
de proiect al pieței Pantelimon- 
Delfinului.

— Da, un lucru caracteristic pen
tru acest obiectiv : fluxul cumpă
rătorilor este proiectat astfel îneît 
să nu se interfereze cu cel de a- 
provizionare. Publicul are acces la 
magazinele de la parterul construc
ției direct din afară, iar aprovizio
narea tuturor unităților comerciale 
se realizează pe la subsol, pe o 
rampă de descărcare, astfel că cele 
două circuite sînt complet sepa
rate. Tot o caracteristică a noii 
piețe este și faptul că aprovizio
narea se va face pe partea sa de 
nord, prin două artere de circula- ' 
ție care vin din sensuri opuse : 
una dinspre Fundeni, Dobroiești, 
adică din zona agricolă Ilfov, bază 
bună de aprovizionare a Capitalei, 
cealaltă, aflată în curs de execu
ție, leagă piața cu zona Colentina 
și satele dinspre Constanța, alte 
surse bogate de aprovizionare. Aș 
dori să adaug, de asemenea, că la 
realizarea proiectului de execuție a 
acestui obiectiv au mai participat 
specialiști ai Institutului de con
strucții, Facultatea de construcții 
civile și industriale, iar execuția 
lucrării a fost încredințată Grupu
lui de antrepriză consirucții-mon- 
taj nr. 2 — București.

Examinînd mai întii macheta 
proiectului de execuție, văzind apoi 
la fața locului acest obiectiv oră
șenesc în plină construcție, constați 
că noul edificiu se integrează foar
te bine din punct de vedere arhi
tectural în marile ansambluri de 
locuințe Pantelimon-Socului, asigu- 

. rînd în același timp aprovizionarea 
acestui întins teritoriu citadin.

Gabriela BONDOC

Produse care n-au sezon
cu două și mai multe brațe. Cu su
porturi de metal sau aliaje, din 
mase plastice, lemn sau fier for
jat, cu abajururi din sticlă clară, 
mată, sablată, din carton, mase 
plastice și materiale textile, într-o 
diversitate coloriștică, lămpile de 
iluminat din comerțul nostru so
cialist adaugă apartamentelor tu
turor o notă în plus de elegantă.

Un test prin cîteva magazine de 
specialitate din Capitală ne-a 
convins de faptul că majoritatea 
cumpărătorilor solicită, cu predi
lecție, lămpile cu două și trei 
brațe, cu tije metalice, plafoniere 
în diverse nuanțe, lămpi de plan
șetă cu braț mai lung, articulat, de 
birou cu braț flexibil, lămpi fluo
rescente de 20 wați pentru bu
cătării și holuri, pe cit de atrăgă
toare, pe atît de economicoase.

să facă un controlor — ne spune — 
este să-și noteze și să sesizeze Ia 
dispeceratul circulației I.T.B.". Afir
mă, de asemenea, că nu poate să 
intervină operativ pentru fluidizarea 
circulației, exemplificînd și citind 
cazuri în care a incercat să 
schimbe ordinea plecărilor în cursă 
pentru a micșora distanțele prea mari 
create, dar nu a întâlnit spiritul de 
disciplină necesar. Motivația pare 
veridică, mai ales că asistasem la un 
caz concret în ziua precedentă, în 
tura controloarei 3 075. Solicitat’ de 
aceasta să plece înaintea „turului 3“ 
(mașina respectivă, defectă, sosită cu 
întârziere, avea nevoie de o mică re
parație), șoferul de pe mașina urmă
toare („turul 5") nici n-a vrut- să 
audă — și a plecat în cursă cînd a 
vrut el.

Conform regulamentului lor de 
serviciu, „capii de |linie“, ca și 
controlorii de trafic din traseu 
au „responsabilitatea integrală a 
desfășurării circulației tuturor ve
hiculelor I.T.B.". Ei trebuie să asi
gure, intervenind prin măsuri ope
rative în funcție de situația "dată, 
respectarea strictă a graficului de 
circulație pe traseele ce le dirijează, 
să sesizezezdispeceratul circulației, 
zilnic, prin rapoarte, despre orice si
tuație care perturbă bunul mers al 
circulației pe traseele I.T.B. De altfel, 
intervenția lor directă pentru ritmici- 
zarea traficului este una din rațiunile 
existenței înseși a corpului de con
trolori, a dispeceratului circulației.

Or, după cum am văzut, nu pu
țini dintre controlorii de la cape
tele de linie își limitează foarte mult 
activitatea, cel mai adesea rezumîn- 
du-se, din păcate, la... ștampilarea 
foilor de parcurs. La unele capete de 
linie, unde întorc mai multe vehicule 
I.T.B., între controlori sau între ei 
.și șoferi ori vatmani au loc șuiete 
vesele, prietenești — chiar și după 
trecerea timpului de pornire în cursă.

EXISTA POSIBILITĂȚI IMEDIA
TE DE AMELIORARE? Fără în
doială, ritmicitatea traficului înj 
transportul public este îngreunată) 
de un șir de cauze care nu țin 
de I.T.B. : circulația foarte aglome
rată pe majoritatea arterelor (vehi
culele de transport în comun ne- 
avînd „cale liberă" față de celelalte 
mijloace auto sau față de pietoni) ; 
apariția defecțiunilor mecanice ne-. 
prevăzute ; fluxul prea mare de că

Noi sortimente de bunuri 
pentru tinerel

Preocupați ca tindrii să aibă o ți
nută . vestimentară adecvată, speci
fică virstei, manifestărilor la care 
iau parte. Ministerul Industriei 
Ușoare a elaborat o colecție specia
lă pentru tineret. Colecție care în
globează circa 200 de modele, din
tre care o .parte confecții din țe
sături ușoare, cu o linie de croială 
modernă, in concordantă cu moda 
specifică tineretului, iar altă parte 
tricotaje (treninguri, hanorace, pu
lovere, pantaloni); în aceeași colec
ție sînt incluse sortimente de maro- 
chinărie (sacoșe de voiaj, mape 
etc.), de sticlărie. Toate acestea, in 
diverse culori și nuanțe. N-au fost 
neglijați nici școlarii, pentru carg» 
au fost confecționate ghiozdane, pe
nare. brelocuri.

O discuție cu Maria Stan, direc
tor adjunct în Direcția tehnică a 
Ministerului Industriei Ușoare, ne 
edifică asupra citorva detalii inte
resante : toate aceste sortimente 
destinate tinerilor se vor găsi in 
magazinele de, profil din țară. Ast
fel. au fost asigurate fondului 
pieței, pentru luna in curs și pen
tru luna iunie, mii de tricotaje, 
marochinărie, sticlărie, în jur de 
290 000 baticuri, eșarfe, batiste și a- 
proximativ 7 000 brelocuri și insig
ne cu însemnele Anului Interna
țional al Tineretului — A.I.T.

S-a avut in vedere, după spusele 
interlocutoarei noastre, să se ofere 
tinerilor o gamă cît mai diversă 
de produse care să asigure con
fort și funcționalitate. Ceea ce nu 
înseamnă că adultii nu vor pu
tea beneficia de mărfurile amin
tite și de cele destinate virstei 
lor. Cu atit mai mult, cu cit gradul 
de înnoire Ia confecții, tricotaje si 
încălțăminte,, pentru toate vîrstele, 
este în acest an de peste 90 la sută. 
Procent îmbucurător.

Marta CUIBUS

Argumente ale acestor perma
nente solicitări ? Funcționalitatea 
articolelor amintite, eleganța și, 
bineînțeles, consumul redus de cu
rent electric datorită modului in
genios in care au . fost concepute 
de întreprinderi reputate, precum 
„Guban" — Timișoara, „Metalur
gica" și - „Metalo-casnica" din 
București, .,Electrometal" — Cluj, 
ca să inserăm doar citeva din ma
rile producătoare.

Sînt produse care se vînd repe
de, care „n-au sezon", după cum 
șe exprima plastic responsabilul 
sectorului „Electrice" de la maga
zinul „Favorit", Florin Bobeș. 
Sau, altfel spus, toate adecvate ca
drului ambiental al propriilor lo
cuințe.

M. ALBOIU

lători Ia orele de vîrf (peste capaci
tatea I.T.B.-ului, pentru că nu toate 
întreprinderile au înțeles să-și de
caleze programul) ; lipsa de civili
zație și chiar incorectitudinea unor: 
pasageri (care degradează vehiculele 
sau merg fără bilet) ș.a.m.d. Sint,! 
bineînțeles, cauze reale, care au im
portanța lor, și asupra cărora ziarul 
nostru iși propune să revină.

Fapt este că pînă se vor soluționa, 
la modul optim, toate problemele 
care nu depind de I.T.B., pînă cind 
se vor generaliza sistemele electro
nice de control și dispecerizare, j 
aflate în stadiu de experiment, este 
firesc și necesar să se ia asemenea! 
măsuri, îneît toți conducătorii de 
vehicule să-și facă datoria, toți con
trolorii de circulație să-și facă, dato
ria. situația de la capetele de linii! 
șă se îmbunătățească neîntârziat,j 
iar tramvaiele, troleibuzele, autobu
zele — atâtea cite sint, asa cum 
sint, cu cantitățile de combustibil 
cite li s-au repartizat — să circule 
mai regulat, la intervale cît de cit 
egale, cu acea ritmicitate (admisă) 
de plus sau minus cinci minute față 
de itinerar. Ceea ce nu va fi posibil 
decît dacă și controlorii vor fi con
trolați sistematic, urmărindu-se mai 
stăruitor situațiile de la capetele 
de linie, experiența dovedind că 
simpla existență a, sistemului de 
viză a foilor de parcurs nu e 
suficientă pentru a asigura ritmici
tatea necesară. Sistemul poate fi bun 
în principiu, dar mai trebuie și o 
supraveghere neslăbită (pe teren 1) 
asupra modului in care funcționează 
practic, asupra eficienței sale reale 
în ordonarea traficului.

Se cuvine, încă o dată, subliniat 
că sesizările de mai sus nu au și 
nu pot fi considerate ca avînd un 
caracter generalizator, ele nu dimi
nuează aprecierea cuvenită eforturi
lor reale și preocupărilor constatate 
pentru îmbunătățirea continuă a des
fășurării transportului public.

Să sperăm că și această problemă.— 
care, repetăm, este perfect rezol
vabilă prin propriile forțe ale I.T.B., 
prin întărirea spiritului de ordine 
și de disciplină, prin măsuri interne 
mai ferme, mai operative șî mai 
eficiente — va găsi o grabnică re
zolvare, posibilă și necesară.

Ion DUMITR1U 
Ion MARIN
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ÎN ȘBIRIWL INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Un obiectiv 
prioritar 

în economie MATERIALELOR

INVESTIȚIILE PENTRU 
INDUSTRIA RECICLĂRII
- realizate fără întîrziere!

La întreprinderea de mecanică fină Sinaia, recondiționarea 

echipamentelor de injecție se face pe principii de organi

zare industrială modernă, în condiții de mare eficiență

pe șantiere ale unor 
capacități de prelucrare 

a fierului vechi
La otelăria ÎNTREPRINDERII DE 

OSII SI BOGHIURI BALȘ urmează 
a se utiliza in acest an 155 000 tone 
fier vechi. Circa două treimi din 
această cantitate provin din afara 
întreprinderii — fier vechi care, în 
general, nu poate fi introdus ca 
atare in cuptoarele de topire, ci tre
buie pregătit în prealabil.

Platforma de pregătire a fierului 
vechi, care urmează să aibă în final 
o capacitate de' 150 000 tone anual, 
trebuia dată în funcțiune la 30 iunie 
1984, termen care nu a putut fi res
pectat întrucît nu s-a putut asigura 
nici unul din utilajele prevăzute. 
Noul termen de punere în funcțiune 
este 30 iunie 1985. Cauzele întîrzieri- 
lor : 1. Mașina de tăiat și presat
deșeuri metalice a fost comandată 
la întreprinderea de utilaj greu Iași 
la 28 noiembrie 1980 și contractată 
cu termen de livrare in trimestrul 
IV 1982. Mașina s-a primit, pe părți, 
abia în trimestrul III și IV 1984. în 
prezent, partea mecanică este mon
tată pe fundație și se lucrează la 
instalația hidraulică. Este replani- 
ficată să fie dată în exploatare la 
31 mai a.c. ; 2. Institutul de cerce
tare și inginerie tehnologică pentru 
sectoare calde București a întîrziat 
proiectul pentru instalația de debitat 
cu pulberi metalice, care este con
tractată cu „Independența“-Sibiu și 
are termen de dare in funcțiune 30

Fierul vechi constituie una din resursele materiale refolosibile de 
mare însemnătate pentru producția siderurgică. Se poate aprecia că 
gospodărirea judicioasă a fierului vechi, sortarea, pregătirea și intro
ducerea lui în circuitul productiv reprezintă condiții hotărîtoare pefi- 
tru realizarea producției de oțel, pentru calitatea oțelurilor și a pie
selor turnate din oțel, precum și pentru reducerea consumurilor de cocs 
și energetice. Pentru acest an, bunăoară, se prevede ca fierul vechi să 
reprezinte 44 la sută din încărcătura metalică pentru producția de oțel 
și piese turnate.

Prin plan s-a prevăzut ca într-o serie,, de mari unități consuma
toare de fier vechi să se construiască importante capacități de prelu
crare a acestei resurse materiale refolosibile. astfel încît la sfîrșitul 
acestui an în toate întreprinderile de profil din economie să nu se mai 
introducă în cuptoare decît materiale pregătite, sortate, judicios dozate 
în vederea scurtării duratei de elaborare a șarjelor, economisirii ener
giei și electrozilor, ridicării calității oțelurilor și pieselor turnate.

Ne-am propus, în cadrul unor investigații în trei mari unități 
industriale, să urmărim stadiul realizării capacităților de prelucrare și 
pregătire a fierului vechi.

iunie 1985 ; 3. Foarfecă de debitat 
bare a fost comandată la întreprin
derea mecanică Sibiu, care n-a pu
tut să o realizeze, și s-a încheiat un 
alt contract cu întreprinderea me
canică din orașul Dr. Petru Groza, 
cu termen de livrare în trimestrul 
II 1985.

— Ce măsuri ați luat pentru bri- 
chetarea șpanului ? — îl întrebăm pe 
inginerul Ion Bodnaru, șeful servi
ciului mecanoenergetic.

— Am realizat încă de anul trecut 
o linie de brichetare a șpanului cu 
prese executate la întreprinderea 
mecanică din orașul Dr. Petru Groza. 
Instalația preia șpanul de la utila
jele prelucrătoare, îl transportă, 
dar... încă nu brichetează. Părerea ° 
mea este că dacă linia va fi pre
luată de secția prelucrări mecanice 
osii și roți — preluare care trebuia 
făcută încă în toamna anului 1984 — 
în cel mint două luni presele de 
brichetat ar putea fi puse la punct 
și, prin. urmare, instalația va putea 
funcționa pe întregul flux. (M. Gri- 
goroșcuță, corespondentul „Scânteii")

Necesitățile de fier vechi ale 
COMBINATULUI DE OTELURI 
SPECIALE DIN TÎRGOVIȘTE se 
ridică în acest an la 720 000 tone. 
Din această cantitate. 585 000 tone 
fier vechi este livrat prin intermediul 
întreprinderilor de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile. 
în cele două baze specializate ale 
combinatului, de la Titu si Berceni, 
se pregătesc anual 385 000 tone fier 
vechi. în prezent, la Tîrgoviste șe 

află în construcție o capacitate de 
170 000 tone pe an materiale recupe
rate din metale prelucrate (șutaje). 
Termenul de punere în funcțiune : 
noiembrie 1985.

După cum ne-a informat ing. Ion 
Dan, șeful serviciului de investiții 
al combinatului, lucrările se află 
într-un stadiu avansat, ceea ce 
creează posibilitatea intrării în func
țiune înainte de termen a acestei 
secții. Este însă o problemă nerezol
vată pînă la ora actuală care poate 
genera dificultăți.' Prima și cea mai 
importantă : întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova nu a livrat la 
termenul prevăzut în contract (30 
iunie 1984) cele două transformatoa
re care asigură energia electrică ne
cesară acestei secții. S-a recurs la o 
improvizație pentru a nu se tine în 
loc lucrările, dar utilajele respective 
sînt așteptate în continuare pe 
șantier. (Gh. Manea, corespondentul 
„Scînteii")

La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICĂ DIN AIUD este progra
mată să intre în funcțiune în acest 
an. în luna septembrie, o secție de 
prelucrare a deșeurilor feroase cu o 
capacitate de 15 000 tone. Noua secție 
va. prelucra șpanul rezultat din 
procesul de producție al unității, 
asigurînd un circuit mai scurt de 
reintroducere în fabricație a deșeu
rilor metalice în condiții de eficientă 
ridicată, prin eliminarea operațiilor 
de încărcare și transport. Specialiștii 
unității apreciază că se creează astfel 
posibilitatea recuperării unor ele

mente de aliere, cum sînt nichelul și 
cromul, care intră în componenta 
spânului rezultat din prelucrarea 
otelurilor aliate și înalt aliate.

Despre stadiul realizării acestei 
noi capacități am discutat cu tova
rășul Stșlian Itu, inginer-șef cu pro
bleme mecano-energetice și de inves
tiții. Am aflat că întreaga docu
mentație tehnică este depusă la 
constructor — întreprinderea de an
trepriză construcții și montaje side
rurgice Hunedoara. Toate utilajele 
sint contractate, iar o parte din ele 
au și sosit pe șantier. Este vorba de 
utilaje pentru cele două linii tehno
logice de prelucrare a șpanului : 
sfărîmătoarele de șpan, foarfecele 
de porționat șpan, alimentatorul 
mecanic, stația de antrenare a ali
mentatorului. în trimestrul II va fi 

Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? în cazul șantierelor 
amintite sînt necesare măsuri hotărîte. eforturi susținute pentru recif-' 
perarea rămânerilor în urmă atît din. partea constructorilor și benefi
ciarilor. cît și a furnizorilor de utilaje. Organele și organizațiile ... de 
partid au datoria să combată cu toată fermitatea mentalitatea potrivit 
căreia aceste investiții ar avea o însemnătate minoră și, ca atare, ter
menele de intrare în funcțiune ar putea fi aminate. Așa cum a sta
bilit conducerea partidului, pornind de la cerința majoră a asigurării 
resurselor materiale necesare producției, investițiile din industria re
ciclării materialelor au un caracter prioritar. De aceea, sub nici un 
motiv nu mai trebuie admisă tergiversarea lucrărilor la aceste in
vestiții !

livrată și a doua presă de brichetat 
span.,contractată cu întreprinderea 
mecanică din orașul Dr. Petru Groza. 
Este în întîrziere livrarea stocatoare- 
lor de oxigen lichid, contractate cu 
întreprinderea de utilai chimic Fă
găraș pentru... septembrie 1984.

Totuși, pînă în prezent, lucrările 
de execuție propriu-zisă a obiecti
vului nu au început, deși amplasa
mentul este eliberat. De ce ? Con
structorul a promis că va începe lu
crările la 15 mai a.c.

în concluzie : durata normată de 
execuție a acestei investiții este de 
nouă luni. Pînă la data stabilită 
pentru punerea în funcțiune au mai 
rămas mai puțin de cinci luni, ceea 
ce face să devină improbabilă res
pectarea termenului stabilit. (Șt. Di- 
nică, corespondentul „Scînteii")

în primăvara anului trecut, o im
portantă inițiativă începea să se în- 
firipe la întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia : prin aplicarea 
unor soluții tehnice originale s-a tre
cut la recondiționarea echipamente
lor de injecție uzate provenite din 
stațiunile pentru mecanizare ale 
agriculturii și din unitățile de trans
porturi auto.

Ce progrese s-au obținut în acest 
domeniu în perioada care a trecut de 
atunci ? Revenind în întreprindere, 
am constatat o organizare pe princi
pii tehnologice, ca pentru o industrie 
de mare serie, a activității de recon- 
diționare a echipamentelor de injec
ție. Pe fluxurile tehnologice sînt 
montate mașini-unelte, agregate de 
înalt randament, amplasate în atelie
re distincte de recondiționare a tutu
ror pieselor componente ale pompelor 
de injecție rota
tive și în linie. 
Astfel, la Fabrica 
de mecanică de 
precizie Breaza 
s-au concen
trat recondiționă- 
rile distribuitori
lor hidraulici, ale 
elemenților, supa
pelor, pulveriza- 
toarelor, ale al
tor repere de 
mare finețe. Un 
colectiv de cerce
tare și proiectare 
condus de ingine
rii Leonid Cau- 
tes și Gheorghe Alexea elaborat do
cumentațiile tehnice și tehnologice 
specifice unei asemenea activități. De 
asemenea, s-a asigurat baza tehnică 
necesară pentru o riguroasă testare 
a fiabilității fiecărui produs recondi
ționat, exigențele fiind aceleași ca și 
în cazul produselor noi. Un alt grup de 
cercetători, și proiectanți au asigurat 
documentația pentru o serie de agre
gate și mașini-unelte, care s-au reali
zat operativ, prin autoutilare,

— Care este eficienta acestor efor
turi pentru punerea la punct a unei 
adevărate uzine de, recondiționări 1 
— l-am întrebat pe inginerul Lau- 
rențiu Doinaru, directorul întreprin
derii.

— Eficiența economică a acestei 
activități este evidentă : anul trecut 
am recondiționat și expediat la di
verși beneficiari circa 7 000 pompe de 
injecție rotative și în linie, 40 000 
pompe hidraulice, 3 500 de distribui
tori hidraulici. De asemenea, ele- 
menții, supapele, pulverizatorii, ca
petele hidraulice recondiționate și li
vrate ca piese de schimb sînt de or
dinul sutelor de mii. Economia de 
metal s-a apropiat de 270 tone. Re
țineți că numai prin valorificarea 
corpurilor și capacelor am economisit 
aproape 200 tone de aluminiu.

< Și în perioada care a trecut din 
acest an 6-a asigurat recondiționarea 
întregii cantități de echipamente u- 
zate sosite de la beneficiari, adică 
.26 000 pompe de injecție,, distribuitoa
re hidraulice, precum și mii de pie
se de schimb. Interlocutorul ne-a 
prezentat și avantajele economice ale 
beneficiarului de astfel de echipa
mente și piese recondiționate : 1. O 
pompă de injecție recondiționată îl 
costă mult mai ieftin, deși calitatea 
tehnico-funcțională este la fel cu a 

uneia noi: 2. își poate asigura din 
timp cantitatea necesară în timpul 
activității de vîrf, cind uzina mai 
greu - poate satisface cerințele, avind 
sarcini mari la export.

„în pofida acestor avantaje evi
dente — tine să precizeze directorul 
întreprinderii — o serie de unități 
care dețin parc auto, dar mai ales 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii nu trimit pentru recondiționare 
întreaga cantitate de echipamente de 
injecție scoase din uz. Astfel. între
prinderea noastră a încheiat cu cele 
două ministere — cel al agriculturii 
și industriei alimentare și cel al 
transporturilor și telecomunicațiilor 
— un protocol de principiu care sta
bilește ca toate echipamentele de in-' 
jecție uzate să fie trimise la Sinaia 
pentru recondiționare. stabili.ndu-se 
totodată o serie de obligații privind 

conservarea, am
balarea și expe
dierea. Desigur, 
ne-ar fi convenit 
să știm precis pe 
ce contăm trimes
trial și anual, a- 
dică cine sînt u- 
nitățile expedi
toare și ce canti
tăți ne vor trimi
te, dar acest lu
cru nu s-a putut 
realiza. Ministe
rele au obiectat 
că nu sint pregă
tite în prezent 
pentru o atare 

contractare riguroasă. Este bine să 
se retină că noi putem să ne anga
jăm să recondiționăm toate cantită
țile de echipamente trimise, dublîn- 
du-ne și chiar t.riplindu-ne activita
tea în acest domeniu".

Ce obiecții ar putea avea posibilii 
beneficiari la o ofertă atît de avanta
joasă ? Pun oare sub semnul între
bării calitățile tehnieo-funcționale ale 
pompelor recondiționate ? Discutăm 
această problemă cu maiștrii Ștefan 
Enache și Dumitru Cristache de la 
fabrica din Breaza și cu inginerii 
Constantin Birău și Petre Dumitru 
de la Întreprinderea din Sinaia. 
Ne-am convins că sint prevăzute re
gimuri severe de testare și control al 
fiecărui produs .recondiționat, iar ca
litatea bună a- echipamentelor de in
jecție recondiționate este probată și 
de scrisorile de apreciere trimise 
producătorului de către unii benefi
ciari.

Inginerul Dan Săpoiu a ținut să ne 
spună că această activitate de reco.n- 
diționare face obiectul unei strategii 
de dezvoltare în viitor. Bunăoară, in 
prezent se alcătuiește documentația 
tehnică pentru trecerea la recondițio- 
narea pompelor hidraulice PH-12-26. 
Ținind seama de perfecta organizare 
a proceselor de execuție, de tehnica 
de virf aplicată, de preocuparea con
stantă a colectivului pentru asigura-^ 
rea unei înalte calități a fiecărui pro
dus recqndiționt, este de .așteptat ca. 
de acum încolo, nici o pompă de in
jecție sau un distribuitor hidraulic 
uzate să nu se arunce, ci să se tri
mită unității din Sinaia.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

----------------------APĂ LA RĂDĂCINA PLANTELOR!

Sarcina stabilită de enters partidalni privind irigarea unor suprafețe cit mai mari să fie îndeplinită eaemplar I
O NOAPTE LA IRIGAT 

PE OGOARELE CĂLĂRAȘIULU1
Este ora 22. Suflă un vînt ușor, 

iar temperatura de peste zi s-a mai 
domolit. (O temperatură, care în 
ziua de 9 mai la ora 13 însuma, în 
medie, 30 de grade'pe tot cuprinsul 
județului Călărași). Este ora la care 
activiști ai comitetului județean de 
partid și cadre de răspundere ale 
organelor agricole de specialitate 
pornesc in unități agricole pentru a 
urmări, la fața locului, cum se des
fășoară irigarea culturilor pe timpul 
nopții. Este o acțiune permanentă 
organizată de comitetul județean de 
partid și organele agricole județene, 
desfășurată noapte de noapte, toc
mai in scopul asigurării tuturor con
dițiilor ca, în spiritul recentei hotă- 
rîri a Comitetului Politic Executiv 
ăl C.C. al P.C.R. și al indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iri
garea culturilor să se facă neîntre
rupt, ziua și noaptea, cu toate 
forțele.

Pe traseu, cu ajutorul stației de 
emisie-recepție montată la bordul 
mașinii, luăm legătura cu sistemul 
de irigații Ciulnița. „Da, aici siste
mul Ciulnița\ Unde se irigă mai 
mult în sistem? — întrebăm. „Peste 
tot se irigă în conformitate cu pro
gramul stabilit" — primim răspuns. 
La I.A.S. Drumul Subțire, primul 
obiectiv din drumul nostru, cu cîte 
aripi de udare se lucrează ? Răs
punsul sună prompt. „La I.A.S. Dru
mul Subțire sint în funcțiune pe 
timpul nopții 305 aripi de udare, la 
fel ca și ziua".

Pe directorul I.A.S. Drumul Sub
țire. tovarășul Constantin Rădulescu, 
și inginerul-șef ăl unității, Nicolae 
Chireă, îi găsim Ia stația de pom
pare S.P.P. 7+8, care asigură apa 

, pentru 4 300 hectare. Cu cîte insta
lații de udare se lucrează în mo
mentul de față ? (era ora 22,45) — îl 
întrebăm.

— Cu 350 de aripi de udare.

.— Cum așa ?
Sesizînd că știm situația reală, 

directorul adaugă :
— Da, probabil, cei de la sistem 

v-au spus. Planificate avem 305 
aripi. Dar azi am mai, montat încă 
45. Este un moment ‘foarte critic 
pentru plante.

înainte de a pleca de la stația de 
pompare notăm un fapt relatat de 
electromecanicul de serviciu Petru 
Păun, fapt pe care îl vom comenta 
mai tîrziu : „La data de 8 mai nu 
am funcționat între orele 10—17, 
din cauza tensiunii scăzute pe re
țea, care a oscilat între 5 500 și 4 200 
de volți".

Pornim pe cîmp să ne convingem 
că aripile de udare sînt în funcți
une. „Aici avem 200 hectare cu griu 
în cultură intensivă". După puțin 
drum, directorul adaugă : „Aici sint 
400 hectare cu porumb în 'cultură in
tensivă". Pretutindeni, în bezna nop- 

3 ții. se aude țăcănitul ca de ceasornic 
al aspersoarelor.

Notăm și un aspect care ne-a fă
cut o plăcere aparte. Mașina înainta 
atent pe drumul bine întreținut. La 
un moment dat. directorul unității 
sare ca ars. „Ține axul drumului, 
altfel conduc eu" — i se adresă șo
ferului. Ce se întîmplase ? Roțile 
din stînga au „mușcat" puțin din 
lan. „Șoferii și mecanizatorii noștri 
— ne explică ei, puțin jenat de 
bruschețea tonului — știu că nu au 
voie să strice nici o palmă din lan. 
Plantele trebuie să se ridice ca un 
zid chiar din marginea drumurilor".

Ne continuăm drumul și intrăm 
pe terenurile C.A.P. Ștefan Vodă. 
Pe unul din canalele de alimentare 
cu apă oprim la un grup de moto- 
pompe. La claxonul insistent al ma
șinii apar din beznă doi oameni. 
Sint uzi leoarcă. îi avem în față pe 
Ștefan Chiriță și Gheorghe Mun- 
teanu, motopompiști, care au în răs
pundere cîte un cuplu de două mo- 

topompe. „Mai ales noaptea — ne 
spune primul din aceștia — din 
cind în cînd trebuie să verific func
ționarea corectă a aspersoarelor. Se 
mai întîmplă să se blocheze sau să 
sară cîte unul. Dacă nu intervenim,

© în puterea nopții, mii de oameni își îndeplineau cu răspunde
re sarcina de a iriga suprafețe cît mai mari, dar se confruntau 
și cu unele greutăți pe care le relatăm în reportajul de față 
• Ce măsuri se impun pentru ca începînd din aceste zile în județul 
Călărași să se poată iriga zilnic aproape 12 mii hectare © Activiști 
de partid, cadre de răspundere din agricultura județului și de la 
comune, prezenți noapte de noapte pe cîmp, sprijină buna des

fășurare a irigării culturilor

dimineața vedem efectul. Bălți care 
sufocă plantele". Simplu și concis : 
oameni la datorie. în altă solă 
aveam să-l găsim pe Constantin 
Ivan, președintele cooperativei. Era 
ora 12 (noaptea) fără un sfert. Contro
la dacă se lucrează după programul 
stabilit. De la el aflăm că sînt în 
funcțiune 32 de motopompe cu 64 de 
aripi. de udare. „Pe numărate" pre
cizează președintele. „Ar fi trebuit 
să avem mai multe — adăugă el — 
dar numai pentru atîtea ne-a ajuns 
motorina".

Reținem și această remarcă pe 
care o vom comenta ulterior. In co
muna Borcea însă, unde sînt trei 
cooperative agricole, primarul co
munei, tovarășul Constantin Nedel-

cu, pe care la o oră tîrzie din noap
te îl găsim la sediul consiliului 
popular, este de-a dreptul supărat : 
„Ce să vă arăt ? — ne întreabă
acesta. Avem o bună experiență în 
ce privește irigarea culturilor pe 

timpul nopții, acumulată în ani de 
zile. Și acum toate motopompele 
sînt pe canale. Echipamentele de 
udare sînt întinse, iar pe rețeaua de 
canale avem apă suficientă. Dar nu 
putem iriga. Nu mai avem nici un 
strop de motorină".

Ne întoarcem din drum și pătrun
dem în sistemul de irigații Jegălia. 
Consemnăm pe scurt că în această 
zonă îi găsim pe Andrei Ienășel, 
directorul I.A.S. Jegălia, Constantin 
Ionescu, primarul comunei Perișoru, 
și Stan Manea, președintele consi
liului agroindustrial Perișoru, con- 
trolînd efectiv în cîmp buna desfă
șurare a activității de irigații pe 
timpul nopții. Aici, ca și în alte 
locuri, avem confirmarea materiali

zării măsurii luate de comitetul ju
dețean de partid, care a hotărît ea 
în această perioadă, decisivă pentru 
soarta recoltei, cadrele de conducere 
din unitățile agricole, cele de la 
consiliile populare comunale, spriji
nite de activiști ai comitetului ju
dețean de partid, să îndrume, să or
ganizeze și să controleze efectiv 
activitatea de irigare a culturilor.

Este ora 1. Ne îndreptăm spre se
diul. sistemului de irigații Ciulnița. 
Prin intermediul stației de emisie- 
recepție luăm, pe rînd, legătura cu 
principalele stații de pompare a 
apei. Aflăm că în cele mai multe 
locuri. îndeosebi unde unitățile agri
cole dispun de amenajări cu con

ducte îngropate sub presiune, iri
garea culturilor se desfășoară din 
plin. Există însă și excepții. De la 
stația de pompare Vlad Țepeș a sis
temului Mihai Viteazu ni se comu
nică : „în canale apa este la nive
lul optim. Sîntem nevoiți să oprim 
agregatele de pompare deoarece 
unitățile agricole din sistemul Mihai 
Viteazu nu irigă. Nu au motorină 
pentru motopompe". De la stația de 
bază de pompare a sistemului de 
irigații Pietroiu — Ștefan cel Mare 
primim un mesaj de altă natură : 
„După perioada de restricție a ener
giei electrice (între orele 20—23) — 
comunică dispecerul de serviciu — 
acționăm să pornim agregatele de 
9 metri cubi pe secundă. Pînă di

mineață trebuie să refacem nivelul 
apei pe canale, care a scăzut foarte 
mult".

Aceste ultime date ne permit să 
tragem o concluzie de ansamblu. 
Unde s-au asigurat energie și moto
rină, udările de noapte s-au efectuat 
conform programului. Totuși, in 
multe unități agricole, datorită unor 
cauze, pe care le-am subliniat pe 
parcurs, udările s-au făcut cu forțe 
reduse sau deloc. întrucît, față de 
săptămîna 4—10 mai, cînd au fost 
planificate a se iriga doar 26 000 de 
hectare, în perioada 11—17 mai, su
prafața irigată va crește la cel pu
țin 80 000 de hectare, ceea ce în
seamnă realizarea unui ritm zilnic 
de aproape 12 mii de hectare, se 
pune foarte serios problema înlătu
rării cauzelor care pînă acum au 
determinat nerealizarea programelor 
săptămînale de irigare a culturilor.

în acest sens, supunem atenției 
forurilor de resort cîteva probleme 
ridicate de activiști ai comitetului 
județean de partid și cadre de con
ducere ale organelor agricole jude
țene, I.R.E. Călărași și ai întreprin
derii județene de livrare a produ
selor petroliere. Prima și cea mai 
stringentă problemă este asi
gurarea energiei electrice.

„Sint frecvente situațiile cînd, 
datorită scăderii tensiunii curentu
lui în rețeaua de energie sub limita 
admisă, trebuie să scoatem din 
funcțiune un număr mare de agre
gate de pompare, absolut necesare 
pentru introducerea apei in sisteme 
— ne spune tovarășul Nicolae Zaî- 
nea, activist al comitetului județean 
de partid. Ca urmare, din puterea 
repartizată putem consuma efectiv 
doar ceva mai mult de jumătate. 
Un alt aspect la care vreau să mă re
fer este nivelul foarte scăzut de 
energie repartizat în orele de virf, 
de numai 14 MW. Acest nivel ajunge 
doar pentru a asigura apa în oreză- 
rii, nu și pentru menținerea nive
lului apei în rețelele de canale din 
sistemele de irigații. Din această 
cauză, 8—9 ore din zi se lucrează cu 
mult sub capacitatea instalațiilor, 
ceea ce, implicit, duce la scăderea 
ritmului de irigare pe care trebuie 
să-1 realizăm zilnic. Pentru a putea 
ieși din acest impas, în orele de 

vîrf ar trebui să ni se asigure cel 
puțin 35 MW".

— Problemele semnalate sînt reale 
— ne spune Gheorghe Chendea, in
ginerul-șef al I.R.E. Călărași — dar 
rezolvarea lor nu-i de competența 
noastră. Chestiunea poate fi rezol
vată prin măsuri adecvate privind 
îmbunătățirea calității energiei fur
nizate și mărirea cotei in perioadele 
de vîrf.

în aceeași ordine de idei, pe tot 
parcursul documentării noastre, am 
fost in situația de a consemna nu
meroase cazuri în care udările nu 
puteau fi efectuate din cauza lipsei 
de motorină pentru funcționarea 
motopompelor. Dăm cuvîntul in 
continuare tovarășului Zainea pen
tru a prezenta exact care este si
tuația în această privință. „Din cele 
308 000 hectare amenajate pentru 
irigații, de cite dispun in prezent 
unitățile agricole din județul Călă
rași, pe 113 000 hectare apa este asi
gurată cu ajutorul motopompelor. In 
perioada 11—17 mai va trebui să 
irigăm cu motopompele peste 40 000 
de I hectare, ceea ce înseamnă un 
consum zilnic de 130—140 tone de 
motorină. Motorină pe care încă nu 
o avem. în 8 mai, organele în drept 
ne-au anunțat că avem repartizate 
1 040 tone de motorină special pen
tru irigații. Astăzi (10 mai, cînd 
discutăm), ni s-a confirmat din 
nou această cantitate, nominalizin- 
du-ni-se, de această dată, și unită
țile PECO din țară la care sa ne 
adresăm. La ora aceasta s-au făcut 
deja comenzile, dar pină sosește 
motorina mai trec 2—3 zile, ceea ce 
înseamnă că in aceste zile, practic, 
sute de motopompe nu vor putea 
funcționa. Pentru irigarea culturilor 
care reclamă maximă urgentă. în zi
lele de 8, 9 și 10 mai am folosit din 
motorina prevăzută pentru alte ac
tivități. în afară de asigurarea moto
rinei, cu aceeași acuitate se pune si 
problema asigurării uleiului pentru 
motopompe. Avem nevoie urgentă de 
40 de tone de idei pentru a putea 
iriga cu toate cele 2 400 de moto
pompe de care dispun unitățile 
agricole".

Rodica SIMIONESCU, Aurel 
PAPAD1UC, lucian C1UBO- 
TARU



PAGINA 4 SCÎNTEIA — duminică 12 mai 1985

SCENA ARTIȘTILOR AMATORI
—oglinda realizărilor și 

preocupărilor oamenilor muncii

Imagini ale noilor realități ale țării,
ale înfăptuirilor contemporane

Nu degeaba au remarcat cronicarii 
de specialitate ai ziarelor și reviste- 

. lor in ultimii ani o creștere a audien
tei operei lui Caragiale : constatarea 
se impune urmărind nu doar scenele 
teatrelor profesioniste, ci și spectaco
lele amatorilor.

...Momente și schițe 
dintr-un spectacol artistic

...Eram cu pîteva săptâmini in urmă 
la Brașov, in spațioasa sală a clubului 
muncitoresc de la „Tractorul". O 
scenă pe care ne-o imaginăm lungă 
cit o șosea ce ar străbate o bună par
te a județului, de la Ghimbav la Cris
tian, de la Rîșnov la Vulcan și la 
Codlea, din Vama Buzăului la Aluniș 
și_ Sohodol, de la Budila și Săcele la 
Zărnești și de aici, inapoi, la Brașov, 
cu opriri, în fiecare localitate, de 
12—15 minute (durata regulamentară 
a fiecărui program). Am străbătut, 
astfel, urmărind programele brigăzi
lor artistice din aceste localități, o 
bună parte a județului și a munici
piului Brașov. în multe locuri ne-am 
întilnit cu... Caragiale : la Ghimbav, 
unde un „responsabil" număra oa
menii prezenți la programul de lu
cru ca pe steagurile lui Pristanda, la 
Cristian unde intr-o secție de la „Ră
săritul", oare se lăuda că „Pe la noi 
prin unitate / Prăfuite sînt cam toate", 
multe dialoguri păreau inspirate de 
umorul mușcător al lui nenea Iancu 
nelipsit chiar și din programul coope
rativei brașovene „Arta" ! O sume
denie de „momente" și „schițe" ca- 
ragialești pe această lungă șosea ju
dețeană a umorului brașovean — ex
presie elocventă a spiritului critic ce 
caracterizează programele brigăzilor 
artistice de amatori.

„Etapa de masă a celei de-a 5-a 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ne spunea tovarășa 
Borcea Aurica, directoarea centrului 
județean de îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori, ș-a bucurat de o 
participare deosebit de masivă : 
51 010 oameni din sate și orașe, con- 
stituiți in 3 024 de formații și cena
cluri de creație, din care se detașea
ză, în chip special, brigăzile artistice, 
echipe de satiră și umor care în ul- 
timîi ani au dat o nouă dimensiune 
mișcării noastre artistice de amatori. 
Ediția a 5-a a Festivalului a adus o 
creștere a numărului de artiști ama
tori, față de precedenta, cu 9 000 și 
o sporire cu 116 a formațiilor exis
tente. O mențiune specială merită 
dezvoltarea teatrului politic, In echi
pe puternice la „Steagul roșu" — 
Brașov, Ghimbav ș.a. In județul nos
tru continuă să se impună valorifi
carea tradițiilor folclorice, inclusiv 
ale naționalităților conlocuitoare : la 
Horinau și Codlea avem puternice 
formații de dansuri și coruri germa
ne. la Racoș, Hoghiz și Drăgușeni — 
comuna Cața — pe scena căminelor 
culturale sînt prezentate dansuri 
populare maghiare. De altfel. în sate
le județului avem o adevărată sta
giune permanentă : 5 024 spectacole 
la’ care au luat parte 622 000 specta
tori în 1984. Festivalul de muzică co
rală „Gh. Dirna", aflat acum la cea 
de a 6-a ediție (cu participare din 16 
județe), a contribuit substanțial la în
treținerea puternicei mișcări corale 
din județ. Avem coruri vestite la 
„Tractorul", Regionala C.F.R., Rîșnov, 
Autocamioane, corul „Astra" al în- 
vătămîntului, corul bărbătesc ger
man din Codlea (cu o vîrstă de 100 
de ani), „Carpatex" ș.a. în luna de
cembrie, la clubul „Tractorul", aici 
unde are loc acum faza județeană, 
s-a desfășurat o gală a brigăzilor ar
tistice. V-aș recomanda, in special, 
să urmăriți acum programele brigă
zilor de la „Hidromecanica", I.J.T. 
Brașov. I.C.S.M. Brașov, căminul cui- • 
tural Vulcan, „Tractorul", „lilectro- 
precizia" — Săcele, „Chimica*1 — 
Rîșnov, „Rulmentul".

Apartamente 
în care nu locuiește nimeni. ..

Ne-am folosit de recomandările to
varășei Borcea și am urmărit, pe 
scena clubului „Tractorul" o seamă 
de programe ale brigăzilor artistice 
brașovene. Am auzit, astfel, că la 
Ghimbav s-au „pierdut" cheia cămi
nului cultural, orarul magazinului și 
chiar unele mărfuri destinate com
plexului alimentar, că la Cristian 
blocul de .nefamiliști e plin de „muș
chetari" și „duelgii" ori că la între
prinderea chimică din Rîșnov anga
jamentele seamănă cu... baloanele co
lorate. Dintr-un incisiv film docu
mentar prezentat de secția turnătorie 
a întreprinderii de autocamioane- 
Brașov.am aflat că milioane de lei 
au fost pierdute din pricina întîrzie- 
rilor, iar cu valoarea rebuturilor de 
la „Linia 5“ se putea construi un 
număr impresionant de apartamen
te 1 Apartamente in care nu locu
iește nimeni.

Abătîndu-ne puțin de la recoman
dările primite' am dat. ce-i drept, și 
peste un program în care o coopera

Grup vocal-instrumental al școlii nr. 6 - Sibiu, participant la întrecerile 
artistice din cadrul Festivalului național „Cintarea României"

tivă de tricotaje prezenta o scenetă 
satirică... medicală : un bolnav de 
inimă era pus să moară în vreo pa
tru stiluri, „calm, cu nervi, clasic și 
romantic" — de tot atîția regizori 
provenițl de la teatrul muzical, de 
operetă, de dramă și de la operă. 
N-am înțeles deloc ce legătură ar fi 
între conținutul acestui program me- 
dico-sanitar și activitatea harnicelor 
lucrătoare din respectiva cooperativă 
brașoveană de tricotaje : umorul 
absurd, caragialesc aparține, în acest 
caz, nu programului propriu-zis, ci 
ideii lui directoare, Îndrumării sau, 
mai bine zis, lipsei de îndrumare 
care duce la asemenea efecte hilare.

Despre conținutul 
și eficiența 
programelor 
prezentate 

de brigăzile artistice

în totală discordanță cu scopul acti
vității unor astfel de formații artis
tice de amatori. Și iată cum, în acest 
punct de pe amintita șosea jude
țeană a umorului brașovean, un u- 
mor in general cu multe ținte atinse, 
vehiculul călătoriei noastre a început 
deodată-să scîrțîie. La „Rulmentul" 
s-a oprit de tot...

Cînd nu superi pe nimeni 
nici nu mulțumești pe cineva
„Brigada artistică a întreprinderii 

«Rulmentul» din Brașov a făcut tot 
ce a putut pentru a se prezenta ono
rabil la concuns — ne spunea cineva 
din conducerea comitetului sindical 
pe întreprindere, a doua zi după 
concurs. Și credem că nu s-a prezen
tat rău".

Da. Este adevărat că brigada între
prinderii „Rulmentul" a făcut aproa
pe tot ce a putut. Numai că ceea ce a 
făcut a făcut în pripă și nu atît de 
temeinic cum se aștepta de la un co
lectiv cum este cel al întreprinderii 
„Rulmentul", colectiv valoros, cu 
multiple resurse. Programul brigăzii 
a fost prezentat de o mină de tineri 
talentați. Să privim însă acest pro
gram din unghiul reflectării vieții și 
muncii colectivului întreprinderii, al 
problematicii care stă în fața acestui 
colectiv. Este adevărat că programul 
6e referea și la cîteva aspecte mai 
puțin fotogenice din viața uzinei (la 
cele fotogenice nu s-a referit deloc), 
cum ar fi lipsa de preocupare pen- 
truo întreținerea în bune condiții a 
mașinilor și utilajelor în secția de 
rulmenți speciali sau modul în care 
sint purtați pe drumuri cei ce vin să 
șe angajeze în uzină, la care am mai 
adăuga starea necorespunzătoare a 
căilor de acces din întreprindere, care 
dă multă bătaie de cap celor din 
transporturile uzinale. Și cam atit. 
Prezentarea este însă generală. Din 
text nu se desprinde măcar un nume 
de om sau formație de muncă. Nu 
se dau cifre, nu se prezintă fapte. 
Aceasta credem că oglindește con
cepția greșită privind rolul brigăzii 
artistice care se întîlnește la unii to
varăși din conducerea comitetului 
sindical pe întreprindere : „Rolul 
brigăzii nu este acela de a localiza 
și nominaliza asemenea aspecte, ci 
de a le prezenta în general, pentru ca 
fiecare din cei ce iau cunoștință de 
ele să se considere și el vizat". Evi
dent, cu o asemenea optică nu-i de 
mirare că programul brigăzii este să
rac. nu supără pe nimeni, dar nici nu 
mulțumește pe cineva. Să nu fi avut 
oare textierii programului brigăzii 

material suficient în acest scop ? 
Chiar la intrarea în uzină se află o 
alee care oferă, prin bogatul mate
rial de propagandă vizuală expus 
aici, o generoasă sursă de inspirație: 
exemple ce reflectă preocupările șl 
munca colectivului uzinei desfășu
rată în unele dintre cele mai impor
tante direcții. în Îndeplinirea sar
cinilor de plan. întărirea spiritu
lui gospodăresc, reducerea Consumu
rilor materiale, de energie si com
bustibil, întărirea ordinii și discipli
nei etc. Dar nu numai atît. Adunările 
generale ale oamenilor muncii pe 
secții și întreprindere sau ședințele 
de partid și sindicale sînt un alt iz
vor de exemple concrete, de realizări 
și împliniri care puteau și trebuie să 
fie înfățișate. (Așa cum a demonstrat, 
cu mare forță de convingere, progra
mul secției de turnătorie de la între
prinderea de autocamioane, despre 
care am amintit). Asemenea exemple 
stau la dispoziția oricui și ele pot fi 
culese fără eforturi deosebite. Iată 
doar cîteva : anul trecut în întreprin
dere s-au înregistrat însemnate re
buturi. Desigur, o cauză impor
tantă o constituie calitatea necores
punzătoare a materialelor primite si 
întreruperile de energie electrică. 
Dar tot atît de adevărat este și fap
tul că multe rebuturi se datoresc 
neglijentelor si, în primul rind. neres- 
pectării disciplinei tehnologice, ne- 
supravegherii corecte a producției, in 
special ca urmare a reglajelor greși
te, recoacerii necorespunzătoare a u- 
nor piese, supraîncălzirii materialu
lui etc. în unele secții și servicii, spi
ritul gospodăresc este în suferință, 

..dovadă modul în care 6Înt gospodări»
te' materialele, în general, și cele re- 
folosibile, în special. Locul de depo
zitare a acestor materiale (refo- 
losibile) este cum nu șe poate mâi 
nepotrivit : materiale împrăștiate in 
dezordine se amestecă unele cu al
tele, zac în noroi sau trec peste ele 
roțile autocamioanelor, ca să nu mai 
vorbim de abaterile de la ordinea si 
disciplina în muncă.

Un tovarăș din comitetul de partid 
pe întreprindere recunoștea că, în- 
tr-adevăr, programul prezentat de 
brigadă la concurs putea fi mai bun, 
mai concret și mai șficient: „Am 
vrut să apelăm la cineva din afara 
întreprinderii pentru a ne realiza el 
un text ca lumea, spunea dînsul. A 
condiționat acest ajutor de plata 
unei mari sume de bani. Or, n-am 
putut accepta așa ceva".

Este greu de conceput că într-o 
mare întreprindere ca „Rulmentul", 
cu un fond de cadre valoroase, in
tr-un oraș cu o puternică mișcare li
terară, cu atitea cercuri și cenacluri 
literare să nu se găsească o mînă de 
oameni talentați pentru a compune 
un text de brigadă izvorît din reali-/ 
tățile uzinei. Trebuie însă ca cineva 
să se ocupe mai serios și cu mai mul
tă răspundere de depistarea și îndru
marea unor asemenea oameni.

Formațiile de amatori, brigăzile ar
tistice au datoria ca prin intermediul 
unor programe strins legate de preo
cupările zilnice ale colectivelor să 
biciuiască mentalitățile înapoiate, să 
dezvăluie lipsurile și greutățile și să 
dea oamenilor, prin prezentarea 
exemplelor înaintate, o perspectivă 
însuflețitoare. Pentru aceasta însă, 
ele trebuie să beneficieze de o in- ' 
drumare și de un sprijin concrete și 
permanente, pe măsura spiritului ci
vic. a capacității și a pasiunii ce Ie 
caracterizează. Mișcarea artistică bra
șoveană. puternică, diversă și, în 
general, bine ancorată in realități, 

. dispune în continuare de multiple 
resurse de perfecționare.

c. stanescu, 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Cîți dintre concetățenii noștri, 
chiar dintre cei mai bine infor
mați. știu ce și unde este Zemeș ? 
Mărturisesc că pînă la cea de-a 
VI-a ediție a Festivalului bienal al 
filmului de amatori „Secvența ti- 
mișeană", manifestare desfășurată 
în orașul de pe Bega. Timi
șoara, nu știam nici măcar de 
existența unei asemenea denumiri 
de localitate, căci o localitate este 
Zemeșul, nu departe de Bacău. 
Acolo ființează un tînăr cineclub, 
„Petrolul", care, prin reportajul 
filmic „încleștare cu mînia albă", 
realizat de Emil Popa — promptă 
intervenție civică. patriotică, de 
consemnare a dramaticei și, pină 
la urmăs victorioasei lupte a mun
citorilor zemeșeni cu nămeții și cu 
viscolele din iarna aceasta — a cu
cerit, pe deplin meritat, „marele 
premiu" al Festivalului, demonstrînd 
nu numai că oamenii sfințesc locul, 
ci și că îl fac cunoscut lumii. Nu am 
vrut printr-o asemenea introducere 
să scriu, la rîndul meu, un repor
taj al desfășurării „Secvenței timi- 
șene", am căutât doar să scot ime
diat în relief o caracteristică aproa
pe constantă a mișcării noastre de 
cineamatori, încă de la înființare, 
adică de mai mult de un sfert de 
secol : ivirea, pe întinsul țării, a 
tot mai multor pasionați de cinema, 
capabili să se exprime prin imagi
nile audiovizuale ale peliculei de 
16 (sau 8) mm. Și nu arareori 
această ivire de talente a însem
nat înlăturarea de „pete albe", ’e 
zone neumblate, nedescoperite, de 
pe harta culturală a republicii. Nu 
știm dacă și cîți poeți sau prozatori 
și cîți muzicieni sau pictori au dat, 
de exemplu, Oțelul Roșu ori Bivo
larii Iașiului. Făgărașul, Motrul sau 
Lupenii : știm, in schimb, că au 
dat cineaști cu o reală vocație do
cumentaristă și artistic^. Un feno
men, așadar, deosebit de important, 
care, cum e firesc, s-a ilustrat prin 
continuitate și perseverență. Conti
nuitate și strălucire, calitativă, în 
primul rind, deoarece, nu o dată, 
activitatea se prelungește cantitativ 
fără oprire, dar și fără tresăriri ale 
valorii. Astfel, din diferite motive: 
in cazul „școlii de la Timișoara" 
(Cineclubul C.F.R. „16 Februarie 
1933"), bunăoară, stagnarea se ex
plică, în mare măsură, prin dispa
riția prematură a principalului ei 
animator, regretatul Sandu Dragoș, 
artist complet al ecranului. Ceea ce

- -------CINSTIRE EROILOR PATRIEI----------
Două evenimente de maximă im

portanță. conjugate și deduse unul 
din celălalt : declanșarea revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944 și parti
ciparea României alături de pu
terile aliate la înfrângerea nazis- > 
mului, realizată la 9 mai 1945. au 
adunat, cu ocazia împlinirii a patru 
decenii de la săvârșirea acestor 
fapte, un bogat și variat material 
scris. De la cercetarea istorică de 
adîncă cuprindere științifică la 
mărturia memorialistică și pînă la 
lucrările literare propriu-zise. de 
ficțiune pînă la un punct, ilustrate 
de numeroase volume de proză, dar 
și de evocări lirice sau alcătuiri 
dramatice, literatura acestor eveni
mente îngemănate marchează nu 
numai o dată rotundă, ci. mai ales, 
deschide noi ferestre spre înțelege
rea mai adîncă a sensurilor funda
mentale pe care evenimentele de 
acum 40 de ani le-au avut pentru 
poporul nostru.

Cercetarea istorică a adus cîteva 
precizări importante asupra Impac
tului strategic continental al actu
lui românesc de suveranitate : 
scurtarea cu 200 de,zile a războiu
lui. a patra forță a coaliției 
antihitleriste, un tribut greu de 
singe plătit, acte de eroism legen
dare, pur și sjmplu spintecarea 
dispozitivului inațnic pe cîteva sute 
de kilometri cu pana de otel a 
voinței unui întreg popor. în fata 
acestor evidente inatacabile, ce 
putea adăuga literatura, cuvîntul 
scris cu simțire ? S-ar fi putut răs
punde : practic nimic sau... aproape 
totul. Prima variantă a răspunsului 
este infirmată de literatura mai 
tuturor popoarelor. Războiul troian 
s-a înscris In memoria veacurilor 
prin Homer și „Iliada" sa, drama
turgia shakespeariană a fixat defi
nitiv în conștiințe o epocă prin ge
niul artei, „Război și pace" al lui 
Tolstoi a trimis în nemurire fapte 
demult apuse sau „Speranța" lui 
Malraux depune mărturie despre 
invincibilitatea cauzelor mărețe. 
Literatura română prin Eminescu, 
Duiliu Zamfirescu, Rebreanu. Sa- 
doveanu. Camil Petrescu si atîtia 
scriitori contemporani confirmă din 
surse proprii, cu modalități specifi
ce experiența generală a culturii. 
Cel de-al doilea răspuns are o va
loare mai largă pentru că adevereș

nu exclude soluțiile unei depășiri: 
printre ele. implicarea decisivă a 
unor individualități efective, ca 
Lucian Ionică și Geo Costinaș, la, 
care se adaugă proaspătul afirmat 
Gheorghe Huiban, fruntaș al cine- 
clubului „Constructorul", tot din 
Timișoara. Dar „Secvența timișeană 
'85“, parte integrantă a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
a pus în lumină — și datorită unei 
participări de nivel republican — 
numeroase alte aspecte și rezultate, 
dincolo de figura, fără îndoială 
esențială, a animatorilor, a celor 
care, cu prețul unei totale dăruiri 
de sine. înaltă colectivele .de ori
gine la nivelul unor manifestări 
de artă autentică.

Ce este, credem, important de

ÎNSEMNĂRI

spus și de scris, astăzi, despre miș
carea nbastră de cineamatori. me
reu vie și vitală, mereu produc
tivă ? întîi, constatarea — de altfel 
cunoscută psihosociologilor — le
gată de dificila, dacă nu imposibila 
transmitere subită, automată, a ex
periențelor fundamentale. De pildă,, 
în importanta problemă a selectă
rii, a înlăturării lucrurilor inutile, 

1 a abandonării iluziei de a putea 
spune totul prin cantitatea de ima
gini, prin imposibila — de fapt — 
atotcuprindere a unui subiect. în 
detaliu : atît cineclubul „Unirea" 
din Bacău. („Aici sintem, Măria 
Ta !“), cît și cineclubul Sindicatelor 
sanitare din București („'Aniversa
re 20“) au eșuat în tentativa lor de 
a epuiza, fie și într-o durată ce a 
părut spectatorilor interminabilă 
(20’), totul despre județul Bacău, 
respectiv despre deceniile de eme
rită muncă depusă la Institutul de 
virusologie din Capitală. De unde, 
Învățătura primordială pentru orice 
cineast : cuprinderea timpului și a 
spațiului unei teme cinematografice 
se efectuează prin selecție, mai 
exact, prin alegerea momentelor, 
gesturilor și figurilor semnificative. 
Cineaștii amatori trebuie să-și 
aducă din nou aminte că filmul 
este, prin excelentă, o artă a meto
nimiei, adică a părții care vorbește 
pentru întreg, a’ cauzei pentru efect 

’ș.a.m.d.
Dar, legate de acest aspect, al

te încă o dată că literatura nu vine 
după document, dar îl folosește, li 
dă cuprinderea universalității și 
adîncimea eternității, răspunde la 
multe întrebări, reconvertind reali
tatea faptei în semnificații, simbo
luri sau metafore ; de aici, funcția 
dublă de cunoaștere a realului și 
de restructurare a lui după tipare
le cuvîntului.

Ar mai rămîne de răspuns La o 
întrebare cheie. Dacă literatura 
inspirată de războiul antifascist se 
susține prin propria sa valoare. Si
tuată în continuarea unei bogate 
tradiții și a totalității genurilor, 
șirul de opere de superioară reali
zare artistică este o confirmare. 
Prin numeroase poeme semnate de 
Arghezi. Blaga, Beniuc, Jebeleanu, 
Virgil Teodorescu, Radu Boureanu, 
Maria Banuș, Geo Dumitrescu, 
Nina Cassian, A. E. Baconsky, Ni- 
chita Stănescu. Grigore Hagiu și 
atiția alții, prin romanele lui Za- 
haria Stancu, Marin Preda, Lau- 
rențiu Fulga, Eugen Barbu, Titus 
Popovici, Alexandru Ivasiuc. Radu 
Theodoru, Aurel Mihale, Gheorghe 
Suciu etc., proza scurtă de mare 
rafinament artistic datorată lui 
Ștefan Bănulescu, Ion Lăncrănjan, 
Fănuș Neagu, D. R. Popescu. Sorin 
Titel, Vasile Rebreanu, Nicolae 
Velea, o dramaturgie notabilă și 
numeroase .reportaje din care am 
aminti pe cele ale lui Geo Bogza. 
Numele de mai sus. la care s-ar 
putea adăuga și altele, sînt prin ele 
Însele o garanție a valorii artisti
ce. a prețuirii pe care literatura a 
arătat-o actelor de eroism ale osta
șilor români de acum patru decenii.

S-a vorbit uneori despre faptul 
că o asemenea literatură se dato
rează combatanților sau celor ce au 
fost contemporani evenimentelor. 
Generația războiului, a depus măr
turia ei trăită, de unde, cu puține 
.excepții, caracterul particular și 
subiectiv al acestei literaturi. Alte
ori a mers pe urmele documentelor 
empiric sau doar ilustrativ, fără 
a puncta prea adine complicatul 
edificiu al confruntărilor. Această 
literatură este o etapă cîștigată, de 
neocolit în orice apreciere Istorică 
viitoare. Cărțile scrise în ultimul 
timp o confirmă în mare ca pe o 
tradiție, dar se și îndepărtează 
prin căutarea unei căi noi de abor
dare. Momentul real al acestei li
teraturi ar putea fi rezumat prin 

selecției severe, se impun atenției 
alte două probleme, la fel de în
semnate : claritatea lecturii (din 
partea privitorilor), precum și nou
tatea, originalitatea comunicării. 
Există, de cele mai multe ori, idei 
bune, dar ele se pierd fie într-o 
masă de imagini de prisos (ca în 
„Intransigență", cineclubul „Lumi
na" din Galați, unde metaforica 
spînzurare a fotoliului unui biro
crat e năclăită in încadraturi para
zitare, menite probabil să „ascun
dă" surpriza finală), fie într-o beție 
de cuvinte a unui comentariu de-a 
dreptul buimăcitor (ca în „Confort 
și siguranță", cineclubul C.F.R. Iași, 
unde „totul e simbol"), cum ne co
munică, într-o avalanșă continuă 
de cuvinte, crainicul. Tot la capi

tolul clarității ar fi de consemnat 
și nevoia netei, decisei circum
scrieri a temei, a ideii centrale : 
cineastul să știe, cu alte cuvinte, în 
mod riguros, ce vrea să spună și 
cît, și cum, prin film, și să se 
ațină strict înlăuntrul perimetrului 
acestei teme (fiindcă, de pildă, în 
„Jurnalul tipografilor orădeni", 
foto-cineclubul „Nufărul" din Ora
dea, variat ca Imagini, nu se înțe
lege suficient ce anume vor să 
transmită realizatorii, după cum 
nu se înțelege nici din „Orele pre
sei", (cineclubul „Constructorul" 
din Timișoara).

La capitolul originalității ar fi de 
semnalat numeroase cazuri de ne
putință a evitării banalității, a lo
cului comun, a plictiselii (de la 
„Rînduri pentru un viitor coleg", 
cineclubul C.F.R. „Rapid" din Satu 
Mare, la „Medalion folcloric șvă- 
besc", cineclubul Casei de cultură 
din Sînnicolau Mare) : e vorba, 
uneori, de comoditatea opțiunii 
pentru soluții imediate, facile, de 
lipsa căutării variantelor optime. 
Există, pe de altă parte, șl ambiția 
originalității cu orice preț sau aceea 
de a supralicita raportul cuvînt- 
imagine (ca în „Geneza artei", 
cineclubul „Retina" din Galați, in
teresant ca premisă, dar neconvin
gător prin inadecvarea procedee
lor. a mijloacelor de expresie). 
Apoi, inventivitatea și originalita
tea (evidente, mai ales, în „Recu

cuvintele unul scriitor aflate In vo
lumul colectiv „Ieșirea din ceață", 
apărut La Editura militară : marea 
șansă a acesteia este „să întâlneas
că memoria obiectivă a documen
telor cu memoria subiectivă a ce
lor care se conțin în dooument. 
dîndu-i viață, sensibilizîndu-L des- 
chizîndu-1 spre sensurile lui uma
ne". Deschiderea spre omenesc ră
mîne virtutea supremă a oricărei 
epopei eroice. Spre aceasta se în
dreaptă literatura, mai ales proza, 
care a încetat de a mai aparține 
generației războiului pentru a de
veni a tuturor generațiilor. „Ieși
rea din ceată" este o ilustrare a 
acestei noi realități prin întîlnirea 
scrierilor unor participant la 
marea conflagrație, ca Radu Theo
doru, Teohar Mihadaș, Vasile 
Nicorovici, Ion Potopiu sau Con" 
stan tin Zamfir, cu autori pentru 
care tema războiului capătă sensul 
atotcuprinzător al meditației asu
pra destinului uman prins în stări 
dramatice sau limită. D. R. Popes
cu, Petre Sălcudeanu, Corneliu 
Leu, Vasile Săîăjan, Titus Vîjeu, 
Traian T. Coșovei scriu de fapt 
fragmente dramatice, evocă figuri 
și locuri legendare, pătrund în 
spațiul memoriei timpului. Pentru 
un poet tînăr. tragica cotă 495 de 
la Oarba de Mureș apare „Ca o 
uriașă așteptare pîndind din ver
dele ierbii / ca o carapace de fier 
in care șiragul morții / le este sol- 
daților / vis și podoabă / stă dealul 
dezvelit în fața noastră — efîșiat 
în lungi / șisturi de memorie. / în 
pînze frenetice de amintire, în reci 
/ smalțuri de gînd : zece mii de 
trupuri hrănesc / cu minereul 
neființei / splendoarea acestui 
deal". Hiperbola poetică depășește 
simpla evocare pentru a se așeza 
în permanentă ; istoria a devenit 
mit și ca întotdeauna mitul se află 
la temeiul marii poezii. Eroii de 
acum patru decenii devin, aseme
nea eroilor noștri dintotdeauna. 
parte a substratului literar, prin 
care arta se leagă de etern.

Arcul de penetrație al literaturii 
se dovedește tot mai elastic. Dacă 
în cartea amintită mozaicul stiluri
lor și al genurilor rămîne mai ales 
o izbutită demonstrație asupra per
meabilității temei, un roman cum 
este cel al lui Ion Aramă : „Am 
fost cu toții soldați" (Editura mi
litară) încearcă să recreeze o fres

perabil", cineclubul „Experiment" 
din Făgăraș, atestînd un deosebit 
simt cinematografic al realizatori
lor Kovâcs Emil și Titus Frâncu, 
talente reale) se cer dublate — mai 
cu seamă cînd e vorba de satiriza
rea unor fenomene tranzitorii — de 
încrederea în învingerea oricăror 
dificultăți, fiindcă în artă, ca și în 
viata socială, nimic nu se poate 
dărima fără a construi!

Ni se pare necesară, în sfîrșit, 
semnalarea a încă trei caracteris
tici, pe temeiul filmelor văzute la 
Timișoara. Pe de o parte, aborda
rea cu gravitate, dar și cu finețe, 
cu subtilitate a unor teme de am
ploare, bunăoară, a educației ateis
te. Pe de altă parte, se cuvine sti
mulată realizarea de tehnofilme 
6au chiar a unor filme publicitare 
de tipul „Iridosclerectomie dublă" 
(cineclubul „Orizont" din Buzău), 
în ■ care e amănunțit ilustrată și 
popularizată metoda operatorie ori
ginală a dr. Petre Vlad. sau de 
tipul „îmbunătățirea terenului de 
fundare" (cineclubul „Constructo
rul" din Timișoara), sugestivă pe
liculă de popularizare a unor cuce
riri ale tehnicii românești. în sfîr
șit, a treia semnalare privește lim
bajul animației în filmul de ama
tori : asistăm, s-ar părea, la naște
rea unei „școli orădene" de anima
ție (cineclubul „Nufărul"), sub 
îndrumarea lui Deăk Istvăn. capa
bilă să lanseze individualități crea
toare. cum este Mohori Ibolya. au
toare a unor scurt-metraje expre
sive prin concizie și vigoare a li
niei : Zidul și Trăire.

Trecerea în revistă de la Timi
șoara a celor mai bune realizări 
ale cineamatorilor a adus în a- 
tentia publică o realitate incontes
tabilă. valori si rezultate creati
ve remarcabile. Transcrierea lor, 
dintr-o episodică manifestare lo
cală (de rezonantă republicană). în
tr-o cunoaștere largă, într-un 
uzufruct din partea publicului 
mare, revină Televiziunii, Cinema
tecii române, dar și rețelei de di
fuzare a filmului. Un asemenea 
efort de popularizare merită să fie 
făcut. Bineînțeles, atunci cînd mij
loacele de cornunicare și de expre
sie sînt bine stăpînite. Și cineama- 
torii noștri le stăpînesc din ce în ce 
mai bine, în spiritul revoluționar al 
vremurilor.

Florian POTRA

că de epocă din subsumarea unor 
momente'ale marii înfruntări. Cele 
cîteva personaje-martori sînt ipos
taze ale unui real complex desco
perit în scurgerea Iui cotidiană. 
Romanul cuprinde un fragment de 
timp mai larg decît participarea 
noastră la războiul antifascist pen
tru a pune în lumină existenta 
unui activ nucleu antifascist. Păs- 
trînd stilul de cronică, romanul 
face apel la documentul istoric 
pentru a delimita etapele si a le 
circumscrie unei direcții de acțiune 
dominante. întrucît si cartea are 
acțiune dinamică prin prezenta u- 
nor personaje diferite.

Proza se mișcă tot mai liber in 
acest univers, devine tot mai mult 
„ficțiune" literară. Gheorghe Suciu 
in „Război și dragoste" (din care 
se așteaptă apariția celui de-al 
doilea volum) se oprește asupra 
faptelor aparent banale. Se fac tot 
mai puțin auzite bubuiturile arme
lor pentru a se lăsa spațiu mișcă
rii psihologice, chipului moral in
terior. Petru Vintilă și Petru Vin- 
tilă jr. fac în romanul „A doua zi 
după război" (Editura militară) 
chiar încercarea de a scrie despre 
un fapt consumat. Formula apare 
interesantă, cu unele incidente cu 
stilul povestirii din „Hanul Ancu- 
ței". Deși războiul s-a. îricheiat. 
combatanții, prin rememorări, par
curg drumul greu de lupte spre 
origini, refac biografii profund mo
dificate de acest cataclism. Nu lip
sesc nici momentele de un puternic 
dramatism, care sparg amorțirea 
trează in care prima zi de pace îi 
aruncase pe combatanți. Visul și 
reveria devin parte integrantă a 
romanului, preocupat să reconsti
tuie destine umane particulare.

Moment de cea mai mare impor
tantă în istoria noastră contempo
rană. războiul antifascist constituie 
pentru literatură un domeniu de 
vastă investigație si meditație. Spre 
acel timp își îndreaptă forțele crea
toare tot mai mult generațiile care 
nu l-au trăit, ceea ce explică di
versificarea modalităților artistice, 
dar care reclamă, totodată, o te
meinică și lucidă cunoaștere. Nu
mai în acest spațiu al adevărului 
istoric poate înflori deplin si lite
ratura. prin care jertfa eroică a 
poporului își sporește nemurirea.

Emil VASILESCU

Valențele educative ale artei
ROMÂNIA-FILM prezintă:

RECORDURI, LAURI, AMINTIRI
t V

Festivalul , „Timișoara 
muzicală", prestigioasă 
manifestare artistică afla
tă la a 10-a ediție, a de
butat printr-un foarte a- 
preciat și aplaudat con
cert susținut de corul 
„Madrigal" al Conserva
torului „Ciprian Porum- 
bescu" din București, di
rijat de artistul emerit 
Marin Constantih. Orga
nizat in cadrul Festivalu
lui național „Cintarea 
României", de către Fi
larmonica „Banatul" și 
Opera Română din Timi
șoara, sub egida Consi
liului Culturii și Educa
ției Socialiste și a Comi
tetului județean Timiș de 
cultură și educație socia
listă, această de acum 
tradițională și de amploa
re manifestare muzicală 
reunește, pe durata unei 
luni (5 mai — 2 iunie 
a.c.), renumite colective și 
personalități artistice din 
orașul de pe Bega și din 
alte centre culturale ale 
țării, intr-un foarte va
riat și dens program de 
concerte simfonice, de 
muzică de cameră și mu

zică corală, șpectacole de 
operă și balet, recitaluri 
ie pian, chitară și orgă, 
concerte-dezbatere.

Pe agenda festivalului 
sînt înscrise și simpozio
nul „înaltele virtuți mo
rale ale poporului român 
oglindite in muzică", ma
nifestare care se va bucu

tiv principal prezentarea, 
in primă audiție absolută, 
a unor valoroase lucrări 
simfonice și corale sem
nate de compozitori ro
mâni contemporani, pre
cum și susținerea in pre
mieră a unor spectacole 
de operă și balet.

Iubitorii de muzică

Festivalul „Timișoara muzicală"

ra de participarea unor 
cunoscuți compozitori și 
muzicologi din tară, 'pre
cum și recitaluri de mu
zică și poezie româneas
că. susținute pe platfor
mele industriale ale ora
șului, sub genericul „Un 
steag, un partid, un po
por". Consecvent scopului 
său inițial, de a pune în 
valoare, în contextul larg . 
al sublinierii valențelor it 
educaționale ale artei 
muzicale, creația muzica
lă româneasca, festivalul 
și-a propus și la această 
ediție jubiliară ca obiec

din Timișoara vor avea, 
de asemenea, prilejul să 
urmărească pe scenele 
sălii „Capitol", la Liceul 
de artă „Ion Vidu", la 
Opera Română si la sala 
de marmură a Comitetu
lui județean de cultură și 
educație socialistă, evolu
ția unor ansambluri și 
soliști de renume din 
țară. între care orchestra 
simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, dirijată de Iosif 
Conta, formațiile „Ars 
Nova" din Cluj-Napoca 
sau „Traiect" din Bucu
rești, violonistul Ion

Voicu, solistul Ludovic 
Spiess, interpretul de ba
lade Tudor Gheorghe. Ca 
și în edițiile precedente, 
la festival sînt prezenți 
reputați artiști de peste 
hotare, unii aflați pentru 
prima oară la Timișoara. 
Din U.R.S.S. și-au anun
țat participarea solista li
rică Evghenia Gorohov- 
skaia, artistă a poporului 
a R.S.F.S.R., pianiștii Vik
tor Eresko și Nikolai Suk, 
violonista Zoria Sihmur- 
zaeva ; din Italia — diri
jorul Michele Marvulli, 
pianiștii Luigi Ceci, Val- 
frido Ferrari, Giovanna 
Valente, chitaristul An
gelo Ferarro : din Franța
— saxofonistul Daniel 
Kientzy (care va inter
preta numai muzică ro
mânească), organistul Mi
chel Robert ; din R.D.G.
— baritonul Wolfgang 
Hellmich ; din R.P. Po
lonă — organistul An
drzej Chprosinsky : din 
Austria — pianistul Peter 
Lang.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

producție a Casei de filme 5 in colaborare cu 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport

Scenariul : Anghel Mora, Adrian Istrătescu-Lener ; montajul : Mircea 
Ciocîltei ; coloana sonoră : Mihai Orășanu ; imagini filmate : Gabriel 
Kosuth ; regia : Anghel Mora.

Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București" cu sprijinul Arhivei naționale de filme, Studioului „Alexandru 
Sahia" și Televiziunii române.

11.34 Telex
11.35 Lumea copiilor 0 Telefllmoteca 

de ghiozdan : „Micul zburător'" 
(color). Producție a Studioului de 
televiziune cehoslovacă. Premieră 
pe țară. Episodul 5

12.40 Din cununa cînteculul româneso 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical 0 Ritm ți me
lodie cu formația Electric-cord 
0 Cîntec pentru pămîntul acesta. 
Moment poetic 9 De pe Mara și 
Iza 0 Pagini cinematografice ve
sele 0 George Enescu — inedit. 
Reportaj 0 Zîmbete printre melo
dii B Telesport 0 Din istoria fil
mului mut 0 Vocile de mîlne ale 
operei ® La zl tn 60Q de secunda 
O Secvența telespectatorului.

15.00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea, azi. Epoca Ceaușescu. 

Reportajele : 0 Constelații 0
Brazdă pentru pline nouă 0 Un 
noiT zbor a! păsării măiestre

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 12 mai, ora 20 
— 15 mai. ora 20. în țară : Vremea va 
fi caldă ou cerul temporar noros. Pe 
alocuri vor cădea ploi slabe care vor 
avea si caracter de aversă însoțite de

19,40 Cintarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată In colabo
rare cu Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialiste și cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
jîidețului Caraș-Severin

20.20 Film artistic : „Zbor de luptă". 
Ultima parte

21.20 Pe boltă cînd apare luna (color). 
Farmecul muzicii lui Ionel Fer- 
nic...

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 13 MAI

20,00 Telejurnal
20,16 Actualitatea în economie. Dosarul 

resurselor refolosibile
20.39 Tezaur folcloric 0 Permanența 

ale cînteculul românesc
21,00 Roman-folleton (color). „Verdl". 

Premieră pe țară. în rolul princi
pal : Ronald Pickup. Regla : Re
nato Castellan!. Episodul 13

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

descărcări electrice, îndeosebi ta zone
le de deal ei de munte. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Intensificări de 
scurtă, durată se vor produce în zone
le montane. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 16 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. In București : 
Vremea va fi caldă cu cerul temporar 
noros favorabil ploii slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă între 12 $ 
14 grade, iar maxima între 26 pi 28 db 
grade.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele' Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 64-a aniversări a creării partidului comunist din 
țara dumneavoastră, în numele Partidului Socialist EDEK din Cipru 
meu personal, vă adresez dumneavoastră și poporului român prieten 
de succese pe toate planurile.

Am convingerea că relațiile de prietenie și cooperarea dintre cele 
partide ale noastre vor continua să se dezvolte în toate domeniile.

și al 
urări
două

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

EDEK din Cipru

SCHIMB EXPERIENȚĂ

privind extinderea folosirii energiei 
neconvenționale și recuperarea energiei secundarei

în județul Olt a avut loc un 
schimb de experiență privind extin
derea folosirii energiei neconvențio- 
nale. recuperarea energiei secundare 
în unități industriale, agricole, social- 
culturale si realizarea în practică a 
programelor de dezvoltare a zooteh
niei și horticulturii.

Organizată Ia indicația secretarului 
general al partidului, in seopul ge
neralizării experienței pozitive acu
mulate într-o serie de .iudele ale 
tării în ceea ce privește utilizarea 
resurselor energetice neconvenționale 
și economisirea energici primare, 
manifestarea s-a desfășurat sub 
/egida Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentaro și a Consiliului 
popular județean Olt.

Au participat membrii conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
organe locale de partid și de stat din 
diferite județe și municipiul Bucu
rești, cadre din conducerea direc
țiilor agricole județene, a unor insti
tute de cercetare și proiectare.

Au fost prezentate informări care 
au înfățișat rezultatele obținute în 
aceste domenii în județul Olt și în 
alte județe ale tării. Totodată, au 
fost subliniate sarcinile ce revin 
consiliilor populare, unităților agri
cole si întreprinderilor industriei ali
mentare în 
privind 
centrale, 
energie neconvențională 
selor energetice refolosibile. Cu acest 
prilej au fost evidențiate rezultatele 
obținute în județul Olt, unde, în 
perioada 1984—1985, au fost construite 
și puse în funcțiune 350 instalații 
pentru producerea biogazului, 480 in
stalații pentru captarea și folosirea 
energiei solare, 20 instalații de uti
lizare a energiei eoliene și au fost 
adaptate pe consum de gaze naturale

realizarea 
construcția de 

valorificarea
programelor 
microhidro- 
surselor de 
si a resur-

350 mijloace de transport auto, asi- 
gurîndu-se. astfel, o economie anuală 
de 3 000 tone combustibil convențio
nal. Totodată, a fost prezentată ex
periența avansată dobîndită în acest 
domeniu de județele Argeș, Timiș, 
Vîlcea, Bihor, Brașov, Iași, Brăila, 
Constanța și municipiul București.

Participanților le-au fost prezen
tate obiective și instalații producă
toare de energie neconvențională. re
cuperatoare de energie secundară 
construite în unități industriale, agri
cole și sociale, precum și autovehi
cule și tractoare ce folosesc drept 
carburant gazele naturale. Au fost 
vizitate, de asemenea, ferme zooteh
nice și ' 
nicești, 
neasa, 
Vișina, 
Slatina. Caracal și Corabia, care au. 
acumulat o valoroasă experiență în 
producerea și folosirea energiei ne
convenționale.

Atît în cadrul dezbaterilor pe 
marginea informărilor prezentate, cit 
si al vizitelor de documentare 
efectuate s-a desfășurat un larg si 
util schimb de experiență asupra 
unor probleme vizînd extinderea fa
bricației de instalații pentru produ
cerea energiei și a combustibilului 
din surse neconvenționale, pe baza 
proiectelor, documentațiilor tehnice 
si a tehnologiilor, elaborate sau 
omologate de C.N.S.T., realizările și 
preocupările specialiștilor din institu
tele de cercetare si proiectare de 
profil pentru crearea de noi tipuri 
de instalații, caracterizate prin chel
tuieli materiale reduse și eficiență 
ridicată, ca și prin soluții construc
tive simple ce pot fi adoptate de 
către oricare unitate industrială sau 
agricolă, generalizarea, la nivelul în
tregii țări, a rezultatelor lor pozi
tive. înregistrate in unele județe, in 
vederea economisirii unor cantități 
cît mai mari de materii prime, ener
gie si combustibil.

horticole din comunele Scor- 
Brîncoveni. Slătioara, Gă- 
Redea. Comanca. Strei ești, 

Curtișoara și din orașele

Consfătuire consacrată dezvoltării in perspectivă 
a horticulturii

Simbătă, la Oradea s-au încheiat 
lucrările unei consfătuiri pe țară 
privind dezvoltarea în perspectivă a 
horticulturii. Au participat reprezen
tanți ai conducerii. Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, ai 
trusturilor de specialitate, instituții
lor de cercetări de profil, directori 
ai trusturilor județene ale horticul
turii, alți specialiști și invitați.

Pe agenda de lucru a consfătui
rii au stat problemele de bază 
ale dezvoltării horticulturii în ca
drul agriculturii, al economiei noas
tre naționale. în lumina docu
mentelor- adoptate la Congresul al 
XIII-lea al partidului, ale progra
mului unitar în acest domeniu, 
în perspectiva cincinalului 1986—1990.

în acest cadru au fost dezbătute, de 
asemenea, probleme privind concen
trarea și specializarea producției, 
consolidarea economică și tehnică a 
unităților din rețeaua întreprinderi
lor de producție și industrializare a 

■ legumelor și fructelor, unităților de- 
sere, pomicole și viticole, complexe
lor de semințe, asociațiilor economi
ce de stat și cooperatiste. Au fost 
dezbătute, totodată, măsurile și ac
țiunile ce se impun a fi întreprinse 
pe linia stabilirii structurii patrimo
niului culturilor horticole, dezvoltării 
bazei tehnico-materiale, păstrării 
produselor, a sporirii contribuției 
sectorului horticol la asigurarea ne
cesarului pieței interne si acoperirea 
cerințelor de export.

(Agerpres)

cinema

15, 
NOI

0 Ziua Z: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9.30: 12; 14,30: 17; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Ciuleandra : CAPITOL (16 29 17) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
@ Caseta din cetate — 9; 11; 13; 
Serata — 17; 19 : TIMPURI
(15 61 10).
3 Pace noului venit : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 11.
• Sosesc păsările călătoare: GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
e Rămășagul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
• Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 
19.
0 Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 43 48) — 15,15; 18,30.
0 Mușchetarii în vacanță : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Capcana mercenarilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Bătălia pentru Roma : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 18,30.
0 Brățara
(15 63 84) — 
0 Burlacul 
(65 49 45) — 
FLAMURA 
17,15; 19,30.
0 Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13: 16; 19.
0 Vraciul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
0 Atentatul : STUDIO 
9.30; 11.30; 13,30; 15,30;
0 Fedos ~ și fiii săi ;
(10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Cheia fericirii : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.
0 Madona păgină : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19.
0 Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.

0 Toate mi se Intîmplă numai mie : 
SCALA (11 03 72) — 9: 11,15? 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,30.
0 Afacerea Pigot : ____
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Aventură în Marea " - . .
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 
17; 19. la grădină — 20,30.
0 Călătoriile lui Gulliver — 9; 11; 13; 
15; 17, Kramer contra Kramer — 19: 

'DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30.
0 Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20.30. 
0 Piedone în Egipt: LIRA (3171 71) — 
15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9: 11; 13: 
15; 17; 19.
0 Rocky II: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19, GRĂDINA MODERN 
(15 63 84) — 20,30.
0 Un șerif extraterestru : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11; 13; .15; 17.15; 19,30. 
® Vulcanul : AURORA (35 04 66) —
9: 11; 13: 15; 17,15; 19,30. la grădină
— 20,30: TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 
15: 17,15: 19.30. la grădină — 20.30.
0 Un taxi pentru Tobruk : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Divorț italian : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 20,30.

VICTORIA

Nordului : 
: 11; 13; 15

de argint : FESTIVAL 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
căsătorit : EXCELSIOR 

9: 11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; teatre

(59 53 15) —
17,30; 19.30.

VIITORUL

® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Titanic vals — 
14,30; Zbor deasupra unul cuib de 
cuci (amînat din 28 IV) — 19; (sala 
Atelier) : Act Venetian — 10,30; Fata 
din Andros — 15.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 08 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. închiderea sta
giunii. „Concertul și simfonia" (II). 
Dirijor și comentator Petru Andriesei 
— 11; Recital de pian Dana Borsan.

0 concepție creatoare, dinamică asupra
edificării și perfecționării noii orînduiri

(Urmare din pag. I)
al partidului, care stabilesc cu cla
ritate direcțiile de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării în cincinalul 
următor și, în perspectivă, pînă în 
anul 2000, aduc în centrul atenției 
cerința unei noi calități, superioare, 
în toate domeniile. Un asemenea 
curs, căruia este străină înainta
rea spontană, bruscă a fost, desigur, 
pregătit de o înlănțuire de transfor
mări economice, sociale, politice, 
spirituale etc., de continua ridicare 
a nivelului conducerii societății, de 
afirmarea puternică a rolului con
științei sociale înaintate, a factoru
lui subiectiv în viața economică, so
cială și politică, de atragerea și 
participarea mereu mai activă a oa
menilor muncii la dezvoltarea socie
tății noastre socialiste.

Apare astfel, cu putere, viabilita
tea tezei potrivit căreia ascensiunea 
societății moderne în general, și cu 
atît mai mult a societății socialiste, 
care este rezultatul creației conștien
te a maselor, se află în strînsă re
lație cu existența și acțiunea unui 

' Și 
O 
în 
și

„dirijor rhultilateral, cu vaste 
multipla calități și cunoștințe", 
asemenea abordare pune mereu 
atenție — ca temă de cercetare 
analiză susceptibilă de noi și noi 
concluzii — în raport cu fiecare sta
diu — funcția creativității în condu
cerea politică, relația dintre factorii 
subiectivi ai progresului și împlini
rea idealurilor noii orînduiri.

Literatura social-politică, teoriile 
sociale lucide, raționale, dar mai ales 
practica socială, istoria, pun în lumi
nă adevărul că dezvoltarea econo- 
mico-socială depinde nu numai de 
posibilitățile și resursele materiale, 
ci și de desfășurarea unei conduceri 
eficiente, exercitată pe temeiuri ști
ințifice, de capacitatea de inovare 
socială a factorului subiectiv. Prin 
calitatea ei socio-umană, prin nivelul 
de -raționalitate, prin gradul de efi
ciență atins, conducerea politică re
prezintă — în socialism — acel „in
strument" dinamic, mobilizator, ca
pabil să valorifice resursele existen
te, să promoveze soluții optime, să 
depășească dificultățile ivite într-un 
domeniu sau altul.

în această lumină, rolul politic 
conducător al partidului s-a afirmat 
cu putere ca factor de creație și ini
țiativă social-politică, menit să ac
ționeze programatic spre a oferi și 
aplica, în strînsă unitate cu poporul, 
din rîndurile căruia s-a născut și se 
regenerează mereu, soluții optime, 
realiste și clare pentru dezvoltarea 
economico-socială a României pe 
calea progresului și prosperității. 
Tocmai din această perspectivă, Con
gresul al IX-lea a marcat orientarea 
deliberată spre o vastă și fecundă 
activitate de elaborare științifică a 
măsurilor și soluțiilor necesare mer
sului înainte, dezvoltării accelerate 
a forțelor de producție pe baza mo
dernizării industriei și agriculturii, 
adincirii democrației socialiste, par
ticipării conștiente, din ce în ce mai 
largi și în forme eficiente, a maselor 
la întreaga viață socială. în retros
pectiva celor două decenii care au 
trecut de la istoricul Congres din 1965 
apare limpede concluzia că, de-a 
lungul acestor ani, elaborarea căilor 
de progres continuu al noii orînduiri 
a fost mereu urmarea analizei atente 
a cursului dezvoltării sociale, conse
cința studierii practicii, a vieții so- 
cial-politice, adoptarea soluțiilor, re
alismul și oportunitatea fiecărei ac
țiuni sau inițiative rezultînd din 
concordanța lor cu fenomenele nou 
apărute, cu viața.

► Principial și practic, este probat pe 
deplin adevărul că, în condițiile so
cialismului, linia progresului depinde 
de măsura în care strategia sa în
trunește suma de calități care să-i 
confere eficiență socială, de prezența 
unor trăsături esențiale, dintre care 
nu pot lipsi realismul și spiritul 
creator. Ca atribute ale conducerii 
științifice, asemenea trăsături au un 
rol hotărîtor atît în procesul elabo
rării liniei politice, cît și în aplica
rea ei, fiind condiționate de capa
citatea de a discerne gradul de de
pendență dintre posibilitate și reali
tate, de a disocia alternativele po
sibile, ținînd seama de întregul com
plex al fenomenelor date. Cum Se 
știe, 
sînt 
însă 
lege

fiecărei trepte a dezvoltării îi 
deschise diverse căi de evoluție, 
numai dacă dintre acestea se a- 
varianta care exprimă linia ne-

cesitățil sociale, dacă această linie 
este la timp descoperită, prevăzîn- 
du-se perspectiva, consecințele aplică
rii ei, strategia progresului noii orân
duiri, include, în liniile sale generale, 
coordonatele realismului și creativi
tății sociale revoluționare. Cu alte 
cuvinte, o asemenea strategie — ale 
cărei baze teoretice și practice, me
todologice și conceptuale — au fost 
puse de orientările Congresului al 
IX-lea — are deopotrivă în vedere 
posibilul și realizabilul în limitele 
lor raționale. în această 
realitatea socială solicită 
privită așa cum este și orientată in
tr-o direcție sau alta pe baza cunoaș
terii sale temeinice, metodă sigură 
de a evita terenul oscilațiilor și im
provizației, măsurile aleatorii, de cir
cumstanță ori de ultimă oră.

Raționalitatea acțiunilor 
rii economico-sociale, așa 
reflectă în programele 
de partidul nostru. în ..
nerală stabilită de Congresul al 
XIII-lea constituie rezultanta efor
tului de examinare a cerințelor legi
lor obiective, a cunoașterii și eva
luării juste a nevoilor actualului 
stadiu de dezvoltare a țării, înțelese 
deopotrivă ca necesitate obiectivă și 
posibilitate realizabilă.

Largul orizont de gîndire. de 
judecare cu capul propriu, inau
gurat de Congresul al IX-lea 
al partidului, a germinat spiritul 
constructiv, creator, mereu înte
meiat pe aprecierea obiectivă a 
practicii sociale, criteriu ce a do- 
bîndît statutul condiției esențiale 
a proiectării v realiste a dezvol
tării economico-sociale, întemeiată 
pe evaluarea cît mai exactă și va
lorificarea maximă a resurselor. Cu 
alte cuvinte, un rol esențial revine 
factorului subiectiv, capacității de a 
stabili alternativele optime în fiecare 
domeniu, avînd clară conștiința că în 
procesul revoluționar drumul de la 
principii la practică nu este totdeau
na neted, ușor de străbătut. De aici, 
concluzia — frecvent subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — po
trivit căreia afirmarea superiorității 
socialismului, a forței sale nu se 
poate face numai prin declarații, ci,

lumină.‘ 
să fie

dezvoltă- 
cum se 

elaborate 
linia ge-

în primul rînd, prin felul cum sînt 
rezolvate practic diferitele probleme 
economico-sociale.

în opoziție cu orice viziune volun
taristă, cu tendința spre abstracte 
„speculații de bibliotecă", politica 
științifică, realistă, creatoare, consti
tuie rezultanta unor continue dezba
teri și analize, a valorificării diferi
telor experimentări, a delimitării 
continue a rezultatelor pozitive de 
cele negative ; ea reflectă drumul 
către concluzii așteptate si altele ne
așteptate, care verifică sau răstoarnă 
ipoteza și asigură adoptarea unor 
măsuri cît mai întemeiate, corectarea 
pe parcurs a acestora atunci cînd 
noi condiții o cer. în concepția re
voluționară a partidului nostru, rea
lismul și spiritul creator reprezintă 
elemente definitorii — pe de o parte 
— ale continuității absolut necesare 
cursului ascendent, mereu novator 
al vieții — pe de altă parte — ale 
stabilității cerute de continuitatea 
procesului revoluționar, avînd în 
vedere că prefacerile înnoitoare din 
societate depind mereu de capacita
tea factorului subiectiv de a sesiza 
la timp perspectiva, contradicțiile și 
rămînerile în urmă, de a acționa in 
așa fel incit să nu se ajungă nici la 
repetate și nejustificate schimbări, 
nici la imobilism, Ia fixism și anchi
lozare. Cursul înnoitor caracteristic 
societății românești în ultimele două 
decenii are la bază tocmai politica 
realistă și creatoare a partidului, ca
pacitatea sa de a elabora soluții 
optime problemelor economiei, mer
sului vieții sociale, finind seama de 
legile obiective.

Activitatea teoretică și politică a 
partidului ține seama în permanentă 
de realitatea și continuitatea procesu
lui revoluționar, de istoricitatea pro- 

. greșului social, în
cu orientările Programului 
făurire a 
ti lateral 
României 
punzător 
socială, înaintării cunoașterii, hotărî- 
tor fiind modul în care se acționează 
efectiv pentru împlinirea idealurilor 
revoluției și construcției socialiste, 
ca operă conștientă a maselor.

concordantă 
‘ de 

societății socialiste mul- 
dezvoltate și înaintare a 

spre comunism, cores- 
schimbărilor din viata

Cronica zilei
La Iași șî Suceava a avut loc. In 

perioada 7—11 mai, colocviul cu 
tema „Literatura războiului antifas
cist", organizat de Uniunea scriitori
lor și Asociația scriitorilor din Iași 
cu prilejul aniversării a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului.

Lucrările au prilejuit un larg 
schimb de opinii, o fructuoasă dezba
tere privind creația literară de inspi
rație antifascistă, valențele sale edu
cative, modalitățile specifice de abor
dare a unei asemenea tematici, evi
dențiind rolul important al acestui 
gen de literatură chemată să slujeas
că prin forța cuvîntului înaltele idea
luri de pace și colaborare între po
poare, de dezvoltare liberă a fiecărei 
națiuni, de apărare a valorilor uma
nității.

La lucrările colocviului au partici
pat și scriitori din alte țări aflați în 
această perioadă în România ca invi
tați ai Uniunii scriitorilor.

Programul manifestării a cuprins, 
de asemenea, o serie de comunicări, 
expuneri, evocări, dialoguri și dezba
teri, întilniri cu cititori ieșeni și su
ceveni, recitaluri de proză și versuri, 
lansări de noi volume de literatură, 
(ilte acțiuni cu caracter cultural-edu- 
tativ.

(Agerpres)

HARGHITA : Locuințe

pentru specialiștii de la sate
Asigurarea unor condiții de viață 

și de muncă tot mai bune pentru 
specialiștii de la sate constituie una 
din statornicele preocupări ale con
siliilor populare din comunele ju
dețului Harghita. Astfel, numai în 
ultimii ani, peste 600 de familii s-au 
mutat în apartamente noi, spațioa
se, realizate in blocuri care îmbină 
armonios tradiția locală cu cerin
țele arhitecturii moderne, blocuri 
prevăzute cu acoperișuri în șarpan
tă, cu balcoane din lemn frumos 
ornamentate, cu unități comerciale 
și de prestări servicii la parter. 
Construcția de locuințe pentru spe
cialiștii de la sate se află și în 
prezent în plină desfășurare. Valo- 
rificind pe scară largă resursele 
locale, într-un număr de 14 locali
tăți rurale se înalță noi blocuri de 
locuințe. (I. D. Kiss).

a

VOR FI MINERI DESTOINICI!
(Urmare din pag. I)

pu-
cu-

le-au pregătit, după 
terile lor, tot ce e de 
viință. Casă, masă, curs de 
calificare la locul de mun
că, pe durata de 6 luni... 
Să spună acum ei ce ar 
mai dori.

— Vrem să ne repartizați 
la Motorga, în brigadă, nea 
Gică 1 — a zis unul. (Prin
sese din zbor că ortacii lui 
Gheorghe Almășan ii spun 

că 
se

acestuia „nea Gică" și 
lui îi face plăcere să i 
spună așa).

— Bine, feciori, fie si 
Motorga, dacă vreți voi. 
Da, înseamnă că el vă cu
noaște? !

— O să ne cunoască, și-o 
să-i pâră bine, nea Gică 1

Acum îi cunoaște Mo
torga și-i pare bine că l-au 
preferat. Nici ei n-au mo
tive să-și regrete alegerea. 
Brigadierul Motorga este 
exigent, harnic și cinstit, 
un excelent profesor pentru

la

ucenici tineri și ambițioși 
ca ei. Este dintr-o bucată, 
vorba lui e vorbă. Cînd 
l-au ales, i-a minat cu
riozitatea. Acum i-a legat 
respectul, încrederea, sen
timentul secret că si-au gă
sit un model. Și alți ute- 
ciști de la Piatra Neamț, ca 
și din alte județe, au fost 
repartizați aici, la Leurda. 
In alte brigăzi, conduse de 
comuniști la fel de des
toinici, cu o bogată expe
riență profesională și de 
viață. Concluzia pe care au 
desprins-o cu toți, după 
mai puțin de o lună de la 
primul „Noroc bun", a fost 
că norocul lor bun le-a re
zervat șansa dobindirii unei 
calificări rapide într-o me
serie de mare importanță 
pentru țară. într-un colec
tiv prestigios, de care nu 
poți să nu te atașezi. No
țiunea de „atașat" a luat 
treptat locul, la Început cu 
titlu de glumă, apoi cu se
riozitate, celei de „detașat"

în minerit. In minele Mo- 
trului și-au găsit locul 
și rostul 2 500. Alți „a- 
tașați" s-au oprit la Ro- 
vinari (peste 3 000), vreo 
4 000 s-au îndreptat spre 
Valea Jiului, alții la Ber- 
bești — Vîlcea sau în Me
hedinți, precum și spre în
treprinderile din sectorul 
minereuri (la Roșia-Poeni, 
la Anina, la Rodna, la 
Borșa...).
7 Peste 20 de județe ale 
tării au recrutat uteciștii 
dornici să învețe meseria 
de miner și să încerce să 
se fixeze într-un bazin mi
nier. Acțiunea, coordonată 
de Ministerul Minelor, de 
Minjsterul. Muncii, de. Mi
nisterul Educației și învă- 
țămîntului, cu sprijinul 
organelor județene, cu par
ticiparea activă, eficientă a 
organizațiilor U.T.C., s-a 
declanșat încă din februa
rie. Acum, tinerii mineri 
sînt cuprinși in cursurile 
de calificare din cadrul

combinatelor miniere, exis- 
tînd condiții pentru cuprin
derea tuturor celor care au 
venit și vor veni în conti
nuare în sistemul de învă- 
țămînt profesional, pentru 
integrare rapidă a tuturor 
acestor tineri în marea fa
milie a minerilor patriei.

Tineri care au optat 
pentru un drum demn, 
bărbătesc în viață. Pen
tru o meserie de^nnă, băr
bătească, pătrunsă de 
inalt patriotism. Vorbind 
despre ei, nu poți să nu te 
gîndești la cei care-i înva
ță meserie, care le că
lăuzesc pașii, care i-au 
primit cu brațele deschise 
Ia venire și care îi încon
joară mereu cu grijă, cu 
încredere. Care-i ajută să 
deprindă tainele meseriei 
intr-un timp record, pre- 
dindu-le ștafeta cu genero- ■ 
zitatea pe care socialismul 
a imprimat-o relațiilor de 
muncă, relațiilor dintre 
generații.

RĂSFOI ND P RES A STRAI NĂ

Clima pe Terra în viitor
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BEETHOVEN — 19; (sala Studio) : 
Seară de muzică italiană — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Motanul 
incăltat — 11; Petrică și lupul, 
Crăiasa zăpezii — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Băiatul și paiele fermecate — 10.30; 
Voievodul țiganilor — (8,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 10; Ivan Vasilievici — 15; 
Luna dezmoșteniților — 19,30; (Sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) ; Gustul 
parvenirii — 19.
a Teatrul Mic (14 70 81) ; Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 10; Mitică Popes
cu — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 11; Atenție, se fii- 
RiCciză. ~ ~' 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 10; Măseaua de minte — 
15; 19; (la sala mică a Palatului) : 
Preșul — 15; 19.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Mizerie 
și noblețe — 18,30; (sala Studio) : 
Craii de curtea veche — 11; Acești 
îngeri triști — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 10; 
Cursa de Viena — 15; Cum s-a făcut 
de-a rămas Catinca fată bătrînă — 
19; (sala Giulești, 18 04 85) : Hotel 
„Zodia gemenilor" — 10; Milionarul 
sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 6?): 
Băiatul cu sticleți — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Pe sub cetini Ia izvoare ■— 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Muzicanții veseli
— 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — T0.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 10; 
15,30; 19.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă Ia Încer
care — 15; Peer Gynt — 19.

INFORMAȚII SPORTIVE

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „UZINE" DE PLANTE. La

boratorul de culturi „in vitro", „Twyford 
Plante", din Marea Britanie, a devenit o 
adevărată „uzină" de plante care produce, 
anual, din clone vegetale, 6 milioane de 
plante. Specialiști în fitogenetică realizează 
aici, ca și in alte laboratoare din lume, 
pornind de la o celulă vegetală care cu
prinde capitalul genetic al plantei, o plantă 
identică cu planta-mamă. Dintr-un frag
ment de mugur, pus intr-o eprubetă. creș
te o tufă, alcătuită dintr-un mitre număr 
de tulpini. Din fiecare tulpină replantată 
crește. în numai patru săptămîni. o tufă 
identică, alcătuită, la rîndul ei. din tul
pini ș.a.m.d. Printr-o asemenea „progresie 
geometrică" poate rezulta, firește, un nu
măr imens de plante. De notat că îiecare 
tulpină are rădăcini, puțind fi replantată 
oricind. în ce mediu anume ? Apă și di
verse macroelemente (azot, fosfor, potasiu, 
magneziu), cobalt, fier, vitamine B și zahăr, 
cantitățile variind de la o plantă la alta.

Pentru țările în curs de dezvoltare, mai 
ales, culturile „in vitro" oferă mari spe
ranțe. Bunăoară, în laboratorul de fizio
logie vegetală din Angers, Franța, s-a 
reușit înmulțirea curmalilor, pomi de bază 
ai oazelor. In natură, un curmal trăiește 
circa 100 de ani și dă cel mult 40 de bu
tași. în aceeași perioadă, un singur butaș 
cultivat „ip vitro" ar da 250 milioane de 
pomi. Promițătoare sînt perspectivele și în 
ce privește cerealele, cultura „in vitro" 
scurtînd perioada necesară creării unui nou 
soi de grîu de Ia zece la numai trei ani. Ac
tualmente. în întreaga lume, eforturile spe
cialiștilor în „fitonică" vizează crearea unor 
plante (bumbac, legume etc.), genetic mai 
rezistente la erbicide, virusuri sau bacterii. 
Totodată, se urmărește ca plante specifice 
deșertului să poată crește în zone tempe
rate sau invers. Specialiștii susțin că în
treaga economie agricolă, horticolă si fo
restieră va beneficia de pe urma fitonicii.

Campionatele europene de judo 
0 medalie de aur 

pentru sportivii noștri
OSLO 11 (Agerpres). — Tînărul 

sportiv român Ilie Șerban a obținut 
im succes remarcabil la campiona
tele europene de judo de la Hamar 
(Norvegia), reușind să cucerească 
medalia de aur și titlul continental 
in disputa cu cei mai puternici ju- 
doca de la categoria 65 kg. După ce 
l-a învins în primul tur prin ippon 
pe suedezul Jorgen Haggqvist, iar în 
turul doi a dispus, prin wazaari, de 
olandezul Jo Gevers. Ilie Șerban, 
posesorul unui bogat repertoriu teh
nic, un judoca puternic și dîrz, l-a 
întrecut pe cunoscutul campion din 
R.D. Germană. Andreas Paluschek. 
în finala categoriei, Ilie Șerban și-a 
demonstrat din nou superioritatea, 
învingîndu-1 clar pe campionul de 
anul trecut, francezul Marc Alexan
dre.

în vîrstă de 21 de ani, originar din 
Sibiu. Ilie Șerban. actualmente com
ponent al clubului Dinamo Bucu
rești, de trei ori campion național de 
seniori, de două ori campion balcanic 
și medaliat cu bronz la campionatele 
europene de tineret; își îmbogățește 
palmaresul cu această splendidă vic
torie la campionatele Europei.

La categoria 65 kg, medaliile de 
bronz au fost cîștigate de Jorgen 
Haggqvist și Andreas Paluschek.

FOTBAL
• In etapa a XXVIII-a, liderul 

clasamentului. Steaua, va juca la Hu
nedoara impotriva Corvinului (arbi
tri : M. Salomir, L. Sălăjan și A. 
Gheorghe), în timp ce principala con
tracandidată la titlul național, Dina
mo. va juca, de asemenea în depla-

sare, cu S.C. Bacău (arbitri : C. Teo- 
dorescu. N. Gogoașă și N. Georges
cu). Un meci interesant la Petroșani : 
Jiul — Universitatea Craiova. La 
București : Sportul studențesc — Po
litehnica Timișoara și Rapid — Poli
tehnica Iași. în celelalte partide : 
F.C. Olt — F.C. Bihor. A.S.A. — F.C. 
Argeș, Gloria — F.C. Baia Mare și 
F.C.M. Brașov — Chimia. întîlnirile 
vor începe la 17,30. ® Tot azi, în di
vizia B. derbiul primei serii : Dună
rea Galați — Petrolul Ploiești • Par
tidele etapei a XXXI-a din campio
natul diviziei A s-au reprogramat de 
la 26 mai la 23 mai • Lotul repre
zentativ pentru meciul cu echipa 
Finlandei se va reuni la 24 mai.

CICLISM
Etapa a IlI-a a competiției cicliste 

„Cursa Păcii" disputată la Moscova, 
contra cronometru pe echipe, a fost 
ciștigată de selecționata U.R.S.S., în
registrată pe distanța de 50 km cu 
timpul de lh02’05”, urmată de forma
ția R.D. Germane — lh 02’24”. Echipa 
României a obținut timpul de lh 
08’45”. După trei etape, pe echipe 
conduce U.R.S.S., iar la individual 
sportivul polonez Lech Piasecki. în 
cursul zilei de sîmbătă caravana ci- 
clistă a fost transportată cu avionul 
in Cehoslovacia unde cursa va conti
nua astăzi cu etapa a IV-a, Praga — 
Jihlava (164 km).

SAH
După 10 runde 

nai de șah de la 
samentului se 
(U.R.S.S.) cu 7,5

In turneul interzo- 
Tunis, lider al cla- 
menține Iusupov 
puncte, urmat de 

coechipierul său Cernin — 7 puncte. 
Marele maestru român Mihai Șubă, 
care în runda a 10-a a remizat cu 
Cernin. se află pe locul 4 cu 5,5 
puncte.

Excesele meteorologice din ultima 
vreme ridică întrebarea dacă nu 
cumva lumea se află în pragul unui 
nou ciclu climatic sau dacă nu se 
apropie o nouă perioadă a glacia- 
ției — scrie săptămînalul „L’EX- 
PRESSO" din Italia.

Oricum, schimbarea ar urma să 
aibă loc în mod imperceptibil, fără 
zguduiri, afirmă Thomas Potter, de 
la Organizația Meteorologică Mon
dială (O.M.M.).

Afirmația este liniștitoare. Dar 
zăpada și frigul polar din această 
iarnă cum se explică ? „Din punct de 
vedere tehnic — răspunde Potter — 
sînt evenimente meteorologice extre
me, dar in meteorologie extrem nu 
înseamnă extraordinar". Printre ele 
se află de cîtva timp o ipoteză pa
radoxală, potrivit căreia Pămintul va 
înfrunta nu o glaciație, ci o perioadă 
caldă. Motivul ? Ingerința omului în 
mecanismul timpului.

Așadar, se înfruntă două ipoteze : 
una se referă la un viitor rece, iar 
alta la un viitor blind, ca acel de 
acum 4 000 de ani înaintea erei noas
tre. Aceasta din urmă are și o va
riantă pesimistă : cea a unei călduri 
excesive, care ar topi calotele polare.

Cine are dreptate ? Problema este 
complicată și este inutilă căutarea' 
soluției. Un alt expert de renume 
în climatologie, Edward Lawrence, 
care predă la Massachussetts Insti
tute of Technology, nu poate opta in
tre adepții frigului și adepții căldurii. 
„Ambele părți, spune el, au argu
mente bune. Adevărul este că sîntem 
prea ignoranți pentru a cunoaște răs
punsul".

Istoria climei ne poate ajuta să în
țelegem datele problemei. Să ana
lizăm ultimele două milioane de 
ani și vom vedea obișnuita alter
nanță, pe perioade mai scurte, 
a unor epoci glaciare și inter- 
glaciare, cu glaciațiile care au loc 
la intervale de circa 100 000 de ani. 
în ultimii 8 000 de ani, Terra s-a 
aflat într-o fază interglaciară compa
rativ caldă, în cursul căreia gheața 
(cu o arie cuprinzînd Groenlanda și 
Antarctica) s-a redus la nivelurile 
cele mai mici înregistrate vreodată 
în ultimii 100 000 de ani.

Temperaturile la latitudinile medii 
sînt azi cu 5 pînă la 8 grade mai cal
de, iar nivelul mării cu 80 pînă la 100 
metri mai ridicat decît în ‘ 
ciare extreme, cum ar fi 
ximă glaciară wurmiană, 
18 000 de ani. Extinderea 
rea ghețurilor polare și a ghețarilor 
de munte au avut loc la intervale de 
2 000—3 000 de ani. Mica Glaciațiune 
— perioada furtunoasă și cu tempe
raturi mai mici cu unul sau două 
grade față de cele actuale, care a 
durat din 1550 pină la jumătatea se
colului trecut — face parte din acest 
ciclu neoglaciar.

Din 1850, planeta s-a încălzit cu 
circa un grad, dar aceasta s-a pro
dus în mod neregulat, Iar unii nu sînt 
nici măcar siguri dacă Mica Glacia-

fazele gla- 
limita ma
de acum 
și retrage-

țiune s-a încheiat cu adevărat. încăl
zirea a fost deosebit de puternică in 
prima jumătate a secolului nostru, 
cind in emisfera nordică direcția 
obișnuită a furtunilor s-a retras 
spre Arctica. Dar se pare că această 
schemă s-a schimbat în ultimele de
cenii, cel puțin în emisfera noastră. 
Temperaturile medii au coborit, iar 
circulația atmosferică pare să reia 
mișcările din ultima parte a secolu
lui trecut, cu tendință spre o puter
nică variabilitate ; 
Potter a denumit i 
me, adică geruri 1 
plită, evenimente 
țional'e numai în 
rile noastre, cu memoria noastră, cu 
experiența noastră individuală limi
tată. Intr-adevăr, analele meteorolo
giei sint pline de asemenea eveni
mente. Pe perioadă scurtă, specialiș
tii în climatologie apreciază în una
nimitate că la ora actuală Terra, 
după ce s-a bucurat de o climă 
foarte favorabilă, care a durat cam 
80 de ani, revine la obișnuita rutină 
climatică, caracterizată prin excese 
frecvente în ambele sensuri.

Printre factorii care schimbă clima 
există forțe externe atmosferei — 
cum ar fi caracterul neregulat al ro
tației Pămintului sau petele solare — 
și există forțe interne, ca de pildă 
erupțiile vulcanice. Dintre acești 
factori din urmă, cel care îi Îngrijo
rează cel mai mult pe climatologi 
este așa-numitul „efect de seră", 
care preia radiația solară și încăl
zește Terra. Efectul de seră depinde 
de modul în care două componente 
ale atmosferei — anhidrida carboni
că și vaporii de apă — acționează 
asupra radiației solare și asupra celei 
terestre. Majoritatea acestei radiații 
care provine din Soare este lumina 
vizibilă, care trece prin anhidrida 
carbonică și vaporii de apă din at
mosferă, încălzind suprafața Terrei. 
Terra iradiază, la rîndul ei. o mare 
parte a energiei primite, dar o face 
prin intermediul undelor mal lungi, 
in zona infraroșie, astfel îneît o par
te a radiației „scapă" în spațiu, în 
timp ce o parte este absorbită de 
anhidrida carbonică și de vaporii de 
apă, ducînd la încălzirea atmosferei. 
Echilibrul dintre radiația absorbită și 
radiația dispersată de atmosferă de
pinde deci de concentrația celor două 
gaze.

Ei bine, concentrația totală de va
pori de apă este constantă în cursul 
anilor. Ceea ce se schimbă este ni
velul anhidridei carbonice, care a 
crescut cu 20 la sută în perioada cu
prinsă între 1880—1980 și este în 
continuă creștere cu încă 10 la sută 
pînă în anul 2000. Care vor fi conse
cințele asupra climei ? Polemica în
tre „adepții “căldurii" și „adepții 
frigului" este deschisă. Unii conside
ră că efectul de seră va contrabalan
sa tendința naturală spre răcirea at
mosferei terestre, iar alții neagă 
acest lucru, amintind complexitatea 
extremă a mecanismului climei te
restre.

; este ceea ce 
evenimente extre- 
mari și secetă cum- 
care par excep- 
raport cu așteptă-

• MINĂ DE ROBOT CU „E- 
FECT DE MEMORIE". Pornind de 
la aprecierea 
mîini mecanice pentru roboți,

că toate sistemele de
/ . , realiza

te pînă acum, sint prea complicate și 
prea voluminoase, inginerii—firmei ja
poneze „Hitati" au elaborat un nou tip 
de astfel de sistem, bazat pe aliaje cu 
„efect de memorie". Cele trei degete ale 
miinii mecanice sint menținute în poziție 
dreaptă de către resorturi, iar articulațiile 
lor sînt îndoite de sirme făcute dintr-un 
aliaj de nichel și titan, care au fost înco
voiate inițial în stare caldă și apoi îndrep
tate după ce s-au răcit. Imediat ce sînt 
însă din nou încălzite, ele își „amintesc" 
de forma lor inițială,, se chircesc. îndoind 
astfel articulațiile degetelor. Sîrmele sînt 
încălzite cu' ajutorul curentului electric. 
Gradul de încălzire și, deci, forța de strîn- 
gere sînt reglate de către un micro
computer.

• ACID SULFURIC DIN GAZE 
INDUSTRIALE. După cum se știe, aci
dul sulfuric este absolut necesar în pro
cesul de fabricare a îngrășămintelor chi
mice. hîrtiei, maselor plastice etc. Pe de 
altă parte, uzinele metalurgice. îndeosebi 
cele de cupru, zinc și plumb, aruncă în 
permanentă, în atmosferă, gaze industriale- 
care conțin bioxid de sulf. Specialiștii în
treprinderii poloneze „Hemadex", din Cra
covia, au hotărît să utilizeze aceste gaze 
ca materie primă pentru producerea acidu
lui sulfuric. Ei au proiectat în acest scop 
trei instalații care se construiesc. în pre
zent. alături de combinate ale metalurgiei 
neferoase. Fiecare instalație va produce, 
anual, circa 100 000 de tone de acid sulfuric.- 
După ce vor fi purificate cu ajutorul unor 
filtre electrice, gazele industriale vor fi 
oxidate. în prezenta unui catalizator — 
bioxidul de sulf — transformîndu-se în

anhidridă sulfuroasă, din care se va obține 
apoi acidul sulfuric. Aplicarea acestui pro
cedeu va contribui, totodată, la ocrotirea 
mediului ambiant împotriva poluării.

fncît să cuprindă întregul perimetru al ve
chii așezări.

• TEHNICI MINIERE PENTRU 
PARCAJ SUBTERAN. Recentul parcaj 
în formă de tunel arcuit, realizat într-un 
orășel de lingă Stuttgart, se remarcă prin 
faptul că a fost executat cu tehnici explozi
ve folosite în mine, costul construcției re
venind mai ieftin decît la parcările cu șan
tier la lumina zilei. Realizat la o adîncime 
de 20 de metri, sub orașul vechi de 700 de 
ani, tunelul are, 125 metri lungime, patru 
platforme de parcare și două rampe de ac
ces pentru automobile. Intrucît s-a consta
tat că vibrațiile produse de exploziile con
trolate și forajul tunelului nu dăunează 
construcțiilor de la suprafață, în continuare 
se prevede extinderea parcajului, astfel

• IRIGAȚII INEDITE. Specialiști 
austrieci au pus la punct un sistem care 
permite aducerea către suprafață pînă si 
a celor mai mici cantități de apă existente 
în sol. creînd astfel posibilitatea cultivării 
unor terenuri semideșertice. pînă acum 
inutilizabile pentru agricultură. In esență, 
este vorba despre crearea cu ajutorul ener
giei electrice produse de instalații solare 
sau eoliene a unei diferente de potențial 
între doi electrozi introduși in sol. la o 
adincime de 30 de centimetri, la nivelul 
rădăcinilor plantelor. Cîmpul electric pro
duce un efect de osmoză care face ca. apa, 
sub formă de picături, să se ridice. Tot
odată. acesta împiedică și scurgerea. în 
adine a apei de ploaie, retinind-o în stra
tul în care se află rădăcinile plantelor. 
„Irigațiile fără apă" au și fost încercate 
cu succes în sud-estul Peninsulei Arabice.
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FASCISMULUI, ACȚIONEAZĂ FERM PENTRU FĂURIREA

7

AMPLE RELATĂRI

UNEI LUMI A PĂCII SI ÎNȚELEGERII
» 7

IN PRESA INTERNAȚIONALĂȘl COMENTARII

la victoria asupra fascismului,Ițn plinirea, 
eveniment cu 
cu satisfacția 
independenței 
t emoțională.

Evidențiind 
sovietică, pentru zdrobirea mașinii de război 
diferite țări ----- „ , . __ ______ ,_____
militar, material și uman în lupta împotriva Germaniei hitleriste, paTticip'înd 
activ, după victoria revoluției de la 23 August 1944, la eliberarea deplină 
a teritoriului țării noastre, precum și a altor țări, pînă la victoria finală.

Mijloacele de informare în masă reflectă, de asemenea, modul în care 
au fost sărbătorite cele două mari evenimente de către poporul român, 
prilej de a face bilanțul realizărilor obținute în anii socialismului, al 
marilor prefaceri petrecute în societatea românească, îndeosebi în pe
rioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea destinelor 
națiunii noastre.

in același cadru, pornind de la învățămintele războiului, sînt eviden
țiate politica de pace și amplă colaborare internațională a României, 
inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

la 9 Mai, a 40 de ani de la victoria asupra fascismului, 
adinei semnificații în istorie, sărbătorit de poporul român 
de a fi participat activ la înfrîngerea nazismului, și Ziuo 
de stat a României sînt prezentate pe larg în presa in-

aportul armatei române, care a luptat, alături de armata 
hitleriste, publicații din 

relevă că România s-a angajat cu întregul său potențial

ji mai bună.
„HLAS REVOLUCE", săptămînal 

al Uniunii cehe a luptătorilor 
antifasciști, a publicat un articol în 
care este evocată participarea ar
matei române la eliberarea Ceho
slovaciei.

„Ștafeta prieteniei a fost adusă 
în țara noastră, in perioada cea 
mai grea pentru Cehoslovacia, și de 
către ostașii armatei române, care 
au luptat împotriva dușmanului 
fascist, alături de armata sovieti
că, de primul corp de armată ceho
slovac constituit în U.R.S.Ș. și de 
alte trupe aliate", scrie ziarul, ară- 
tind că armatele române au parti
cipat la operațiunea BrăftislaVa — 
Brno, iar după încheierea victori
oasă a acesteia, ele au continuat 
urmărirea dușmanului aflat în re
tragere.

Poporul român s-a putut bucura 
de libertate mult mai devreme 
cțecit Cehoslovacia ocupată. După 
înlăturarea guvernului fascist, la 
23 August 1944, poporul român a 
declarat război Germaniei hitleris
te, se arată în articol, care eviden
țiază că alături de armata sovieti
că au luptat și unitățile române. 
Cronica luptelor armatei române 
este o cronică a prieteniei, conlu
crării, curajului uman și a victoriei, 
dar și a unor uriașe pierderi, subli
niază săptămînalul cehoslovac.

„Ostașii români au luptat cu vi
tejie. Zeci de mii dintre ei au căzut. 
La cimitirul din Zvolen sînt în
mormântați 10 504 militari români, 
iar la cimitirul central din Brno 
peste 1 500. Cîteva sute dorm som
nul de veci la Piestiany și Krome- 
riz: întilnim mormintele lor la My- 
java, Uhersky Brod, Klenovice, 
Plesivec... în împrejurimile Ipcajjtăr 
ților Brezno, Podbrezova și Valâska 
au căzut. în ianuarie și februarie 
1945. circa 10 000 militari ai' armatei 
române. Ostașilor români le revine 
recunoștința pentru faptul că, ală
turi de eroica armată sovietică, au 
luptat cu vitejie în cadrul opera
țiunilor menite să elibereze Ceho
slovacia. Au participat la lupte, au 
pătruns în adîncimea teritoriului 
nostru, au cucerit si eliberat în 
Cehoslovacia 1 722 localități, 
care 31 orașe, au luat prizonieri 
peste 16 000 inamici. Cifrele nu gră
iesc insă nici pe departe totul des
pre vitejia acestor luptători și des
pre recunoștința poporului ceho
slovac față de eroismul lor", sub
liniază. în încheiere. „Hlas Revo- • 
luce".

Articolul este Însoțit de o foto
grafie care prezintă tancurile ar
matei române traversînd rîul Mo
rava în timpul eliberării Ceho
slovaciei.

„Orice ostaș care și-a dat ori a 
fost gata să-și dea viața și sînge- 
le pentru apărarea libertății și 
demnității umane merită cinstirea 
fierbinte a memoriei cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului. O impor
tantă contribuție la înfrîngerea na
zismului au adus ostașii româdi sub 
conducerea comuniștilor, după re
voluția de la 23 August 1944, din 
România. Ostașii români au tra
versat 20 masive muntoase și 12 
cursuri de apă, parcurgînd. în 260 
zile, peste 1 700 km, eliberînd pes
te 3 800 de localități, între care 53 
de orașe mari și pierzînd 170 000 
de oameni, morți, răniți și dispă
ruți", scrie ziarul polonez „DZIEN- 
NJK LUDOWY".

„După înlăturarea dictaturii fas
ciste, ca urmare a revoluției de la 
23 August 1944, pînă la 9 Mai 1945, 
armata română, luptînd alături de 
armata sovietică, a adus libertatea 
deplină a pămîntului natal și a 
participat la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
Austria. Participarea cu arma în 
mină la luptele împotriva fascis
mului a fost plătită de România 
cu sacrificiul a 170 000 de militari", 
scrie, la rîndul său, ziarul „KU- 
RIER POLSKI".

Sub 
funde 
român", ziarul „NODON SINMUN' 
din R.P.D. Coreeană a publicat un 
articol dedicat contribuției Româ
niei la înfrîngerea fascismului șj 
aniversării Zilei independenței de 
stat a țării noastre.

Reliefînd drumul parcurs de po-

titjul „Sărbătoare cu pro- 
semnificații pentru poporul

din

ci trebuie șă participe, 
formă potrivită, la ne-

neva, 
într-o 
gocierile privind realizarea unui 
acord pentru eliminarea arme
lor nucleare". „în mod deosebit 
— se arată in articol — România 
consideră oportun ca țările membre , 
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia să se întîlnească și să con
tribuie în mod activ la succesul 
negocierilor dintre- cele două mari 
puteri. De asemenea, consideră ne
cesar ca la diferitele conferințe ale 
organismelor internaționale să fie 
intensificată activitatea în favoa
rea dezarmării". „Tribuna politică 
și economică" se referă, de aseme
nea, la poziția tării noastre față de 
blocurile militare, de rolul O.N.U., 
de alte probleme ale actualității 
politice internaționale.

în articolul „Contribuția Româ
niei la victoria asupra nazismului", 
ziarul italian „IL POPOLO" evocă 
semnificația istorică a Zilei inde
pendenței de stat a României și 
a celei de-a 40-a aniversări a în
frîngerii fascismului în Europa. în 
continuare, ziarul prezintă princi
palele coordonate ale politicii ex
terne românești,, evidențiind acțiu
nile țării noastre pentru pace, 
dezarmare și colaborare interna
țională.

® „Războiul purtat de poporul român împo
triva nazismului se înscrie ca un capitol 
glorios în istoria luptei sale seculare pentru 
apărarea integrității teritoriale și a libertă
ții” ® „în concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, actuala situație din lume impune 
eforturi din partea tuturor statelor pentru 
eliminarea primejdiei nucleare și garantarea 

păcii și securității mondiale”

porul român după cucerirea inde
pendenței de stat, cu 108 ani în 
urmă, avînd ca punct culminant re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din anul 1944, ziarul coreean 
a subliniat. că „România, ieșind 
din războiul antisovietic, a decla
rat război Germaniei hitleriste și, 
împreună cu armatele sovietice, a 
desfășurat lupte crîncene pentru 
eliberarea întregului teritoriu al ță
rii, pentru nimicirea agresorului. 
In continuare, armata română, ală
turi de armata sovietică, partici- 
pînd la luptele pentru eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți a Austriei, a luptat cu vi
tejie, aducind o certă contribuție la 
înfrîngerea fascismului".

Ziarul „MINGIU CIOSON" sub
liniază că „armata și poporul ro
mân și-au îndreptat armele împo
triva trupelor hitleriste și, luptînd 
cu vitejie, au înfăptuit, împreună 
cu armata sovietică, dezideratul is
toric al înfrîngerii fascismului".

Cele două ziare coreene au evi
dențiat, de asemenea, succesele do- 
bîndite de România în anii edifică
rii socialiste, precum și relațiile de 
prietenie și colaborare în continuă 
dezvoltare dintre țara noastră și 
R.P.D. Coreeană.

„TRIBUNA POLITICĂ ȘI ECO
NOMICĂ", publicație a Parla
mentului italian, într-un amplu ar
ticol intitulat „România sărbăto
rește victoria asupra fascismului", 
însoțit de fotografii înfățișînd ima
gini de la vizitele de lucru efectua
te în țară de președintele Republi
cii Socialiste România, relevă jert
fele făcute de poporul nostru 
lupta împotriva fascismului

în 
____.. și
prezintă pe larg principalele ac
țiuni de politică externă ale tă
rii noastre, subliniind contribuția 
esențială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la înfăptuirea acestei 
politici.

„România — relevă publicația — 
apreciază ca fiind de maximă im
portanță oprirea cursei înarmări
lor, în special a celor nucleare, tre
cerea la dezarmare, eliminarea pe
ricolului de război pentru a garanta 
pacea în lume. O atenție prioritară 
trebuie acordată opririi instalării 
rachetelor nucleare și realizării de 
măsuri adecvate care să ducă la 
eliminarea rachetelor nucleare in
stalate pină în prezent, ia'r în per
spectivă la eliminarea tuturor ar
melor nucleare din Europa".

„tn concepția României, statele 
continentului nostru și, in special, 
țările N.A.T.O. și din Tratatul de 
la Varșovia nu pot să rămînă 
simpli spectatori în .așteptarea re
zultatului negocierilor de la Ge-

„România se pronunță cu maxi
mă hotărîre pentru lichidarea poli
ticii de forță în relațiile interna
ționale, pentru apărarea principii
lor independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în tre
burile Interne ale altor popoare, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rei națiuni de a se dezvolta liber".

„Obiectivul României, — continuă 
„II Popolo" — este acela de a se 
realiza dezarmarea, de a se ajunge 
la desființarea simultană a blocu
rilor militare, tn același timp, con
sideră că este necesar să se treacă 
de la declarații de principii la fap
te concrete pentru înfăptuirea 
dezarmării". In context, se reamin
tește că țara noastră s-a pronunțat 
pentru înghețarea cheltuielilor mi
litare și reducerea lor cu 10 la sută.

Intr-un amplu articol Întitulat 
„Istorica victorie de la 9 Mai 1945 
asupra fascismului. Participarea 
României la războiul antifascist", 
publicația italiană „SETTEGIORNI" 
evidențiază: „Mișcarea antifascistă 
și rezistența antihitleristă din 
România au culminat cu revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944. în acea perioadă, 
prin acțiunea unită a forțelor 
antifasciste, patriotice, conduse de 
Partidul Comunist Român, a fost 
răsturnată dictatura militaro-fas- 
cistă, Iar România a Întors armele 
împotriva trupelor naziste și s-a 
alăturat coaliției antifasciste".

Ample articole dedicate partici
pării armatei române la zdrobirea 
fascismului au publicat, de aseme
nea, „LA NAZIONE" și „BALCA
NICA".

în articolul intitulat „Participa
rea României la al doilea război 
mondial", însoțit de o fotografie în- 
fățișind defilarea de la București, 
pe sub Arcul de Triumf, a ostași
lor români care au participat la 
zdrobirea Germaniei fasciste, zia
rul „JORNAL DO BRASIL" pre
zintă lupta eroică a României con
tra nazismului în cel de-al doilea 
război mondial.

Actul revoluționar de la 23 Au
gust 1944 a dus la întoarcerea de 
către România a armelor 
triva Germaniei fasciste, 
frîngerea și alungarea trupelor 
hitleriste de pe teritoriul românesc. 
Armata română — se relevă în ar
ticol — sprijinită de forțele pa
triotice și de masele largi popu
lare — nu numai că a curățat te
ritoriul național de trupele hitle- 
riste-horțhyste, dar a participat 
eroic la eliberarea de sub domina
ția fascistă a Ungariei, Cehoslova
ciei și a unei părți a Austriei, pînă

la obținerea victoriei definitive asu
pra fascismului.

Ziarul brazilian „DIARIO POPU
LAR" a publicat un amplu articol 
dedicat evenimentelor din istoria 
României aniversate la 9 Mai.

Sub titlul „România — a patra 
forță în războiul împotriva Germa
niei hitleriste", revista indiană 
„FAIR IDEA" scrie, intre altele, că, 
prin marele număr de unități mi
litare cu care a luptat alături de 
puterile aliate și prin enormul efort 
material făcut, România se situea
ză imediat după U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia, înaintea Franței, precum și 
inaintea tuturor țărilor mici și mij
locii, în lupta pentru înfrîngerea 
fascismului.

Contribuției românești la înfrîn
gerea fascismului și aniversării 
Zilei independenței, RADIODI
FUZIUNEA DIN BURUNDI le-a 
dedicat o emisiune specială.

într-o pagină festivă intitulată 
„Glorie artizanilor victoriei asupra 
nazismului și fascismului!", ziarul 
marocan „ÂL BAYANE" publică 
un amplu articol dedicat contribu
ției României la victoria asupra 
fascismului.

Poporul român — se spune în ar
ticol — s-a ridicat hotărît împo
triva fascismului și a politicii sale 
de aservire și dominație încă din 
primele momente ale apariției lui 
în Europa. De-a lungul anilor de 
după cel de-al doilea război mon
dial au avut loc în România vigu
roase acțiuni și manifestații împo
triva fascismului și a războiului.

Marea demonstrație de la 1 Mai 
1939, legată de numele tinăru- 
lui militant revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, a fost remarcată in mod 
deosebit în epocă.

Desfășurarea la București, tn 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ' secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a Adunării festive dedi
cate celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului și 
Zilei independenței de stat a 
României a fost reflectată de a- 
gențiile de presă din diferite țări.

în cadrul adunării festive, arată 
agenția A.D.N. din R.D.G., au fost 
evidențiate participarea hotărîtoa- 
re a armatei sovietice la infrînge- 
rea fascismului, rezistența antifas
cistă a clasei muncitoare române, 
sub conducerea comuniștilor, și 
lupta armatei române, care, alături 
de armata sovietică, a contribuit 
la victoria finală asupra Germaniei 
hitleriste.. Prin această victorie au 
fost create poporului român pre
mise pentru 'independență, suvera
nitate națională și transformarea 
socialistă a țârii — subliniază a- 
genția.

La adunarea festivă desfășurată 
la Șucurești, menționează agenția 
cubaneză PRENSA LATINĂ, s-a 
arătat că România s-a angajat cu 
întregul potențial ’militar, material 
și uman alături de Uniunea Sovie
tică, de celelalte țări ale Națiunilor 
Unite in războiul antihitlerist, fapt 
ce a exprimat adevăratele senti
mente, idealuri și năzuințe ale po
porului român.

România a adresat cu acest prilej 
un apel la întărirea unității de 
luptă a tuturor țărilor pentru pre
întîmpinarea unei noi conflagrații 
mondiale, pînă cînd nu este prea 
tîrziu, de a se trage învățăminte 
din cel de-al doilea război mondial 
și, in special, din perioada care 
l-a precedat, subliniază agenția 
cubaneză de presă.

Cea mai ^stringentă problemă a 
lumii contemporane o constituie 
încetarea cursei înarmărilor, in 
special a Înarmărilor nucleare,
ceasta este poziția României, evi
dențiată și la adunarea festivă de 
la București, prilejuită de cea de-a 
40-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului — arată agenția 
CHINA NOUĂ. Statele europene, 
în principal țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, trebuie și 
pot să aducă o contribuție de sea
mă la oprirea amplasării de noi 
rachete in Europa și la distrugerea 
armelor spațiale.

Agenția relevă că a fost reafir
mat, de asemenea, punctul de ve
dere al României potrivit căruia 
tratativele sovieto-americane de la 
Geneva cu privire la armele nu
cleare și cosmice constituie un fapt 
pozitiv, exprimîndu-se speranța că 
acestea se vor desfășura într-un 
spirit de sinceritate și de respon
sabilitate, conform 
pace și securitate 
lumii.

Despre marcarea 
tn România a relatat, de asemenea, 
și ziarul Uruguayan „EL DIA“.

(Agerpres)
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împo- 
la în-

năzuinței de 
a popoarelor

zilei de 9 Mai

r Agențiile de presa
- pe scurt

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ MONDIALA a scăzut în 1984 cu 3,5 la 
sută, se arată într-un raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), precizîndu-se că această evoluție ne
gativă ilustrează în primul rînd declinul din țările în curs de dezvoltare. 
Scăderea producției industriale, tendință care a început în 1979, se ex
plică prin insuficiența veniturilor din export, nivelul ridicat al .dobînzilor 
și copleșitoarea povară a datoriilor externe - toate probleme, cu care 
se confruntă îndeosebi țările in curs de dezvoltare.

cu ocazia împlinirii a 40 de ani 
la victoria asupra fascismului, 
cuvîntarea rostită de directorul 
neral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, s-a subliniat că asigurarea 
păcii mondiale reprezintă principa
la sarcină a umanității. In context, 
el a subliniat că rolul UNESCO 
este de a contribui la întărirea 
cooperării internaționale și înțele
gerii între popoare.

de
Tn 

ge-

eforturi care să ducă la încetarea 
conflictului dintre Iran și Irak.

L

VIZITA. Delegația condusă de 
Daniel Ortega Saavedra, membru 
al Direcțiunii Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
președintele Republicii Nicaragua, 
și-a încheiat simbătă vizita in R.D. 
Germană, In cursul convorbirilor 
dintre Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, și Daniel Ortega Saave-

ăra au fost examinate modalitățile 
de extindere a relațiilor bilaterale, 
probleme ale actualității interna- 

/ ționale, inclusiv situația din• Ame
rica Centrală.

CEREMONIE SPECIALA a 
organizată în cadrul reuniunii 

Executiv al Organiza-
O

fost
Consiliului 
tiei Națiunilor Unite pentru Edu
cație. Știință si Cultură (UNESCO),

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei în
treprinse in Sudan de o delegație 
a Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, conduse de maiorul 
Abdel Salam Jalud, relevă că cele 
două țări au căzut de acord asupra 
redeschiderii canalelor de comuni
cație, activizării cooperării dintre 
ele și intensificării vizitelor și con
tactelor reciproce la diferite nive
luri. A fost decisă crearea unei so
cietăți mixte în domeniul economic. 
Părțile și-au reafirmat sprijinul 
pentru lupta dreaptă a poporului 
palestinian. Ele s-au pronunțat, de 
asemenea, in favoarea unor noi

COMITETUL PENTRU DECO
LONIZARE AL O.N.U. va organiza 
în perioada 13—17 mal o sesiune 
extraordinară la Tunis. Sesiunea se 
înscrie în cadrul activităților pro
gramate pentru marcarea celei de-a 
25-a aniversări a adoptării Decla- 
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale. la 14 decembrie 1960. Su
biectul central al ordinii de zi "va 
fi reprezentat de problema Nami
biei.

SITUAȚIA INTERNA DIN AN
GOLA continuă să aibă de suferit 
de pe urma acțiunilor dușmănoase

Pentru o soluționare 
globală a problemei 

datoriilor externe
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — Problema datoriile# țărilor 
în curs de dezvoltare nu va putea 
fi soluționată în mod automat 1 
relansarea economică a statelor 
dustrializate sau continuarea pe

prin 
in-

i 0 
perioadă nedefinită a proceselor de 
ajustare economică In statele debi
toare, a declarat președintele Mexi
cului, Miguel de la Madrid. El a sub
liniat necesitatea unei abordări glo
bale a acestei probleme, prin luarea 
în considerare a interdependențelor 
din economia mondială, dintre finan
țare și comerțul mondial. Șeful sta
tului mexican a arătat că, pentru a- 
tingerea acestui obiectiv, țările debi
toare și cele creditoare trebuie să co
laboreze strîns, împreună cu institu
țiile financiare internaționale.

„Datoria externă constituie pentru 
un mare număr de țări, în special 
pentru cele din America Latină, 
obstacolul major în redresarea lor 
economică" — a spus președintele 
Miguel de la Madrid.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, Siria condamnă cu 
fermitate hotărîrea Africii de Sud 
de a institui în Namibia un „gu
vern" și o „adunare legislativă" in
terimare, care să preia parțial
funcțiile „administratorului gene
ral", ce guvernează abuziv acest te
ritoriu, calificînd acțiunea 
gală și ca făcînd parte 
practicilor represive ale 
minoritar de la Pretoria 
poporului namibian.

Documentul lansează 
comunității internaționale .. 
recunoaște această măsură, 
tură hotăririi secretarului general al 
O.N.U. de a o declara nulă și nea
venită și reafirmă sprijinul față de 
Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest — S.W.A.P.O., singurul 
reprezentant autentic al poporului 
namibian.

drept ile- 
din lanțul 
regimului 
împotriva
un apel 
de a nu 

se ală-

R.S.A.
Intensificarea acțiunilor 

împotriva politicii 
de apartheid

PRETORIA 11 (Agerpres). — _ _ 
litica de segregație rasială a regi
mului minoritar de la Pretoria, ca 
și măsurile represive împotriva 
populației de culoare majoritare au 
determinat intensificarea acțiunilor 
de protest împotriva apartheidului 
în această săptămînă. Populația de 
culoare a participat masiv la mani
festațiile organizate aproape peste 
tot în țară, Ia Johannesburg, în re
giunea de est a provinciei Cap, la 
New Brighton,, in apropiere de Port 
Elizabeth, ele căpătînd o amploare 
fără precedent. Intervenția brutală 
a poliției s-a soldat, în această săp
tămînă, cu moartea a cel puțin 17 
persoane.

Po

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban
• Convorbirile delegației 
iordaniano-palestiniene la

Beijing
BEIRUT 11 (Agerpres). — Sîmbătă 

au fost reluate, cu intensitate, ciocni
rile la Beirut intre milițiile creștine 
și musulmane — informează agenția 

. Associated Press. Mai multe zone.- 
rezidențiale ale capitalei libaneze au 
fost bombardate de părțile aflate în 
conflict, fiind ucise nouă persoane și 
alte 24 rănite. Acestea sint conside
rate cele mai puternice schimburi de 
focuri de-a lungul liniei de demar
cație dintre sectoarele de est și de 
vest ale Beirutului de la interveni- 
rea unui acord de încetare a focului 
la începutul acestei săptămîni.

Președintele Camerei Deputatilor 
a Libanului (parlamentul). Hussein 
Husseini. a adresat un mesaj secre
tarului general al O.N.U,, Javier Perez 
de Cuellar, cerind aplicarea rezolu
țiilor Consiliului de Securitate adop
tate în problema sudului Libanului
— informează agenția MEN.

Aplicarea acestor rezoluții repre
zintă unicul mijloc ce poate permite 
Libanului să redobîndească suverani- 
tatea_ asupra întregului său teritoriu, 
a arătat el. precizînd că împiedi
carea de către Israel a staționării 
Forței Interimare a O.N.U. în Liban
— UNIFIL — în regiunea frontierei 
libanezo-israeliene, după retragerea 
trupelor israeliene. ar putea crea o 
noua amenințare la adresa păcii.

BEIJING 11 (Agerpres). — Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, s-a 
întilnit cu delegația comună iorda- 
niano-palestiniană condusă de Yasser 
Arafat. președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., care efectuează o 
vizită în China, tn cursul convorbi
rii, Deng Xiaoping a reafirmat spri
jinul Chinei, față de lupta poporu
lui palestinian. 4

ale Republicii Sud-Africane — a 
declarat președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele R.P. 
Angola, Jose Eduardo dos Santos, 
cu prilejul unei întruniri organizate 
in localitatea Lukapa. El a arătat 
că scopul acestor acțiuni împotriva 
Angolei este lichidarea realizărilor 
poporului angolez din anii 
ției.

revolu-

UN IMPORTANT TEST, 
rile care vor avea loc astăzi 
dul Rhenania de Nord-Westfalia — 
cel mai populat land din R.F.G. — 
sint apreciate ca un test important 
pentru partidele politice vest-ger- 
mane, cu doi ani înainte de alege
rile legislative prevăzute pentru 
1987. .

Alege- 
in lan-

COOPERAREA AGROINDUSTRIALA INTRE ȚĂRILE IN CURS DE' 
DEZVOLTARE a constituit tema discuțiilor din cadrul mesei rotunde or
ganizate în orașul iugoslav Novi Sad între 7 și 10 mai. Delegațiile, condu
se de miniștrii de resort din 17 țări în curs de dezvoltare, au stabilit 
existența unor largi posibilități de extindere a cooperării între statele 
respective, îndeosebi pe planul producției de bunuri alimentare și al dez
voltării tehnologiei de prelucrare a produselor agricole, in scopul satis
facerii necesarului de consum la nivel național și al creării de disponi
bilități pentru export.

n
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'KUALA LUMPUR 11 (Agerpres). 
— Corespondența de la I. Erhan : 
In continuarea vizitei oficiale pe 
care o efectuează în Malayezia, to
varășul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit cu 
conducerea Departamentului de pla
nificare economică și a vizitat unele 
obiective economice și unități de 
cercetare științifică în domeniile pe
trolului, energiei electrice, cauciucu
lui natural și al industrializării ule
iului de palmier din Kuala Lumpur 

pși din apropierea capitalei.
, Cu acest prilej, gazdele au eviden-

țiat eforturile depuse de poporul ma- 
/ layezian pentru punerea in valoare 

a resurselor naturale ale țării, pentru 
edificarea unei economii moderne, 
stabile și independente. Totodată, au 
fost relevate posibilitățile care exis
tă pentru dezvoltarea și adincjrea 
colaborării bilaterale în domeniul pe
trolului și energiei electrice. In ca
drul discuțiilor cu specialiștii mala- 
yezieni au fost abordate o serie de 
proiecte și programe ce pot contri
bui la adîncirea cooperării economice 
dintre cele două țări pe baze re
ciproc avantajoase, de lungă durată.

Noi acțiuni și luări de poziție i 
in favoarea păcii, pentru dezarmare |
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J re, prin încheierea neintîrziată a 
) unui tratat cuprinzător pentru in- l terzicerea acestor teste", a declarat 
’ ministrul interimar de externe aus- l tralian, Gareth Evans.
I In legătură cu noua experiență 
} nucleară franceză in atolul Mururoa

ț

J WASHINGTON 11 (1

1 Organizația obștească 
„Comitetul pentru o 
cleară rațională" a 
cității o declarație în 
tezele Administrației 
potrivit cărora programul de înar
mări spațiale cunoscut sub numele 
de „războiul stelelor" ar servi unor

Menținerea păcii pe Pămînt, asigurarea unei vieți liniștite popoare- ț 
lor, consacrată activității creatoare; progresului și civilizației, reprezintă t 
preocuparea majoră a oamenilor de cele mai diverse convingeri filozofice ' 
și politice, dezideratul reafirmat și cu prilejul celei de-a 40-a aniversări ț 
a victoriei asupra fascismului. In numeroase țări ale lumii se desfășoară d 
noi acțiuni ferme împotriva cursei înarmărilor, a instalării de noi rachete 
nucleare, care pun în pericol securitatea tuturor și răpesc activității ' 
pașnice, in mod inutil, uriașe valori materiale și umane. I
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Pregătiri în întîmpinarea Anului Internațional al Păcii J

*

Reuniune a Organizației pentru interzicerea 
armelor nucleare în America Latină

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a 
avut loc cea de-a IX-a sesiune a 
Conferinței generale a Organizației 
pentru interzicerea armelor nuclea
re in America Latină (OPANAL). 
La lucrări au participat reprezen
tanți ai statelor membre, precum și 
observatori din partea unor țări ce 
sprijină eforturile pentru crearea 
de zone denuclearizate. între care 
și România,

In raportul prezentat, secretarul

general al OPANAL, Jose Ricardo 
Martinez Cobo, evocînd vizita efec
tuată în tara noastră, a subliniat că 
ea a oferit conducerii organizației 
fericita ocazie de a fi primită de 
președintele Nicolae Ceausescu si de 
a avea convorbiri asupra posibili
tăților existente pentru crearea 
unei zone denuclearizate in Balcani, 
inițiativă promovată îb mod ferm 
de România și care se bucură de 
o atenție deosebită pe plan mon
dial.
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VIENA 11 (Agerpres). — La Vie- 
na s-au încheiat lucrările reuniunii 
general-europene consacrate pre
gătirii și marcării în 1986, în con
formitate cu o hotărîre a Adunării 
Generale a O.N.U., a Anului Inter
național al Păcii. Desfășurată sub 
deviza „Pace și dezarmare", la a- 
ceastă reuniune au participat dele
gații din țările europene, din S.U.A. 
și Canada, precum și reprezentanți 
ai unor organizații neguvernamen
tale și ai unor instituții speciali
zate ale O.N.U.

Au fost examinate probleme le
gate de întărirea păcii în Europa și 
in întreaga lume, reducerea ten
siunii pe plan internațional, opri
rea cursei înarmărilor și înfăptui-

rea dezarmării. S-a efectuat un 
schimb de păreri asupra rolului 
Organizației Națiunilor Unite în 
preîntîmpinarea pericolului unui 
nou război.

Declarația adoptată la încheierea 
dezbaterilor evidențiază necesitatea 
unirii eforturilor tuturor popoare
lor în apărarea păcii. S-a exprimat 
speranța în evoluția pozitivă a pro
cesului inițiat de Conferința de la 
Helsinki, relevîndu-se că tratati
vele sovieto-americane de la Ge
neva privind armele nucleare și 
cosmice trebuie să urmărească mă
suri concrete și eficiente pentru 
înlăturarea pericolului de război, 
oprirea cursei înarmărilor și nemi- 
litarizarea spațiului cosmic.

Australia se pronunță pentru încetarea 
experiențelor nucleare

CANBERRA 11 (Agerpres). — 
„Australia va continua să facă tot 
ce-i stă in putință pentru a se pune 
capăt tuturor experiențelor nuclea

diți Pacificul de sud, el a evidențiat
„preocuparea extremă" a țării sale l 
față de puterea exploziei, echiva- * 
lentă cu 150 kilotone, respectiv ( 
150 000 tone TNT. I

„Nu există o justificare pentru ) 
continuarea experiențelor nucleare 
în Mururoa si cu atit mai mult a 
unor teste nucleare de o asemenea 
magnitudine", a spus ministrul 
australian.

S.U.A.: împotriva extinderii cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic

WASHINGTON 11 (Agerpres) — 
americană 

politică nu- 
dat publi
care critică 
republicane.

scopuri pașnice. în document se 
apreciază că acest program, denu
mit oficial „inițiativa de apărare 
strategică", are. în fapt, un rol 
destabilizator pe planul echilibru
lui strategic, este periculos pentru 
pacea și securitatea internațională . 
si va duce la o nouă escaladă a ( 
cursei înarmărilor nucleare.

După embargoul instituit de S.U.A
împotriva Republicii Nicaragua

• Rezoluție adoptată în Consiliul de Securitate al O.N.U. 
• Reacții de protest față de decizia Statelor Unite

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— întrunit in sesiune de urgență, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat un proiect de rezoluție refe
ritor la situația din America Centra
lă. în care șprijină inițiativa „Gru
pului de la Contadora" și cheamă 
Statele Unite și Republica Nicaragua 
6ă reia convorbirile de la Manzanillo 
(Mexic) in vederea depășirii situației 
actuale din relațiile lor bilaterale.

înainte de a fi supus la vot an
samblul textului. Statele Unite au 
cerut — și au obținut — aprobarea 
paragraf cu paragraf a proiectului de 
rezoluție, izbutind astfel 6ă elimine, 
folosind dreptul de veto, două pasa
je referitoare la ridicarea imediată a 
embargoului comercial total impus 
Republicii Nicaragua.

în pofida procedurii utilizate, Sta
tele Unite au rămas practic izolate 
în abordarea acestei probleme în 
Consiliul de Securitate, notează agen
ția France Presse. Pe parcursul celor 
trei zile de dezbateri, chiar repre
zentanții unor țări apropiate S.U.A, 
au condamnat măsurile de retorsiuns 
economică adoptate împotriva Repu
blicii Nicaragua, cerînd abrogarea lor 
imediată.

WASHINGTON La Washington 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
politice latino-americăne consacrate 
promovării proceselor naționale de 
transformări democratice din regiune 
— relatează agenția I.P.S. Partici
pant», reprezentînd forțe politice de
mocratice din America Latină, au a- 
doptat o declarație comună, în care 
condamnă embargoul comercial im
pus de S.U.A/ Republicii Nicaragua 
și sprijină eforturile de pace ale 
„Grupului de la Contadora", pronun* 
tîndu-se pentru soluționarea tuturor 
controverselor prin mijloace pașnice, 
pe calea dialogului politic.

CARACAS. — Consiliul Sistemului
Economic Latino-American (S.E.L.A.)

se va reuni marțea viitoare la Ca
racas pentru a dezbate situația crea
tă prin aplicarea embargoului co
mercial total instituit de- Statele 
Unite împotriva Republicii Nicara
gua, a anunțat secretarul permanent 
al S.E.L.A., Sebastian Alegrett. El 
a precizat că, pină în prezent, 16 
țări membre și-au exprimat adeziu
nea la inițiativa convocării Consi
liului S.E.L.A., dat fiind faptul că 
Nicaragua este „victima unor măsuri 
cu caracter coercitiv, din partea gu
vernului S.U.A., contrare normelor și 
practicilor dreptului internațional", 
menționează agenția E.F.E.

Consiliul de con- 
al Federației sindicale 

întrunit în sesitme la Bru- 
dat publicității o declarație 

își exprimă îngrijorarea în 
cu embargoul economic și

BRUXELLES, 
ducere 
C.I.S.L., 
xelles, a 
în care 
legătură
comercial impus Republicii Nicara
gua de către Administrația S.U.A., 
informează agenția Associated Press.

MANAGUA. — Intr-o conferință 
de presă organizată la Managua, 
vicepreședintele nicaraguan, Sergio 
Ramirez Mercado, a anunțat adop
tarea unui program de măsuri me
nite să întărească disciplina muncii 
și să' sporească eforturile de dezvol
tare social-economică a țării, in con
dițiile actuale, cind S.U.A. au impus 
un embargo comercial total Republi
cii Nicaragua — transmite agenția 
Prensa Latina. In conformitate cu 
aceasta, s-a hotărît raționalizarea 
resurselor, mijloacelor fixe și a bu
nurilor de consum, lărgirea și di
versificarea pieței externe, operarea 
unor schimbări în tehnologia pro
ducției.

Populației, organizațiilor de masă 
și obștești li s-a cerut 6ă participe 
în mod hotărît la acțiunile menite să 
înfrunte embargoul impus din afară.
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