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Epocă
revoluționară,

conștiință 
revoluționară

Căutind un epitet, cel măi potrivit, pentru pei
sajul românesc contemporan - așa cum s-a pre
făcut el în ultimii patruzeci de ani și mai cu sea
mă in ultimii douăzeci - un epitet care să-l de
finească într-o dimensiune esențială, care să dea 
în chip fericit o imagine cit de cit cuprinzătoare 
a sa, spiritului nostru i se impune unul : revolu
ționar. La, prima vedere insolită, sintagma peisaj 
revoluționar are insă darul să definească o reali
tate în plină efervescență, să desemneze o răs
turnare gigantică petrecută intr-un timp istoricește 
scurt, să dea o idee despre marele efort construc
tiv în care este angajat plenar poporul român. 
Furtuna edilitară care a cuprins toate așezările 
patriei, marile platforme industriale, combinatele gi
gantice, uzinele și fabricile, centralele hidro și ter
moelectrice, marile ogoare, sistemul de irigații, do- . 
țările centrelor universitare, școlile, spitalele, Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, metroul bucu- 
reșlean - intr-un cuvint, intervenția unui popor care 
își scrie, liber și stăpîn pe, soarta sa, istoria, in
tervenția sa, la modul cel mai concret, in geogra
fia pămintului strămoșesc este semnul înalt sub 
care stau, sub privirea secolelor ce vin, mii de 
zile și de nopți de muncă, de. îndîrjire, de creație, 
de visare. .

Supuse de brațele și de mintea unui întreg po
por aflat in plin efort de zidire, de împlinire, be
tonul și oțelul se impun'ca primele semne ale pei
sajului revoluționar, peisajul României socialiste. 
Dar la temelia lor, circulînd, asemenea sevei- în 
copaci, printre moleculele de piatră și de me
tal, se află bunul cei mai prețios al unui popor 
aflat pe drumul construirii celei mai bune și mai 
drepte orînduiri : conștiința sa. Arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Socialismul și comunismul nu 
pot fi concepute declt ca rezultat al creației isto
rice conștiente a maselor, ca orinduirea in care 
pentru prima dată in istorie masele se ridică la 
un nivel superior de înțelegere a necesității, a le
gilor obiective, și acționează in spiritul acestora, 
făurindu-și in mod conștient propriul lor destin".
’ Propunindu-și ca țel suprem binele, și fericirea 
omului, partidul- nostru comunist. ■ preocupat necon
tenit de avintul forțelor de producție, de perfec
ționarea relațiilor de producție, acționează neobo
sit pentru formarea și creșterea omului nou, pen
tru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pen
tru implementarea spiritului revoluționar în toate 
celulele organismului social. Este meritul istoric al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi opus unei 
concepții despre o așa-zisă răminere in urmă, obli
gatorie, a conștiinței față de dezvoltarea vieții 
materiale, teza generoasă, de o mare bogăție teo
retică și practică, a rolului conștiinței înaintate, al 
spiritului revoluționar, in edificarea noii societăți. 
„Noi, comuniștii - sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - studiem legile sociale obiec
tive nu pentru a adopta o poziție fatalistă față de 
acestea, ci, dimpotrivă, pentru ca, înțelegind sen
sul lor, să putem acționa in interesul progresului 
social, în interesul oamenilor, al victoriei socialis
mului și comunismului". In această surprinzătoare 
viziune, efortul'pentru'edificarea omului nou, pen
tru ridicarea permanentă a nivelului șău de cu
noaștere, pentru așezarea întregii, vieți sociale pe 
principiile eticii și echității socialiste se conștituie 
ca o componentă majoră a procesului de făurire: 
a societății socialiste și comuniste. Adevărată for
ță materială, conștiința socialistă'se regăsește în 
tot ceea ce, in anii noștri, înseamnă prefaceri esen
țiale ; ea generează și încununează eforturile noas
tre, este giganticul reflector social la lumina că--' 
ruia poporul român îndeplinește o măreață im.i- 
siune istorică. Conștiința socialistă este un nesfir-

Georcje Radu CH1ROVICI
(Continuare in pag. a V-a)

Muncă spornică pentru îndeplinirea
planului și angajamentelor

9
încheierea acestui 'Au rămas mai puțin de două luni pină Ia 

ultim an al actualului cincinal. Puternic mobilizați de orientă
rile si indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. colectivele de oameni ai muncii de 
intreg cuprinsul tării — mineri și energeticieni. constructori 
mașini si de noi edificii social-culturale. petroliști și lucrători 
transporturi, din toate domeniile de activitate — acționează
forte sporite si spirit revoluționar pentru îndeplinirea planului pe 
acest an si pe întregul cincinal la toti indicatorii, pentru ono-

pe 
de 

din
cu

rarea exemplară a contractelor Ia export, pentru gospodărirea cu 
chibzuință a energiei electrice, materiilor prime și materialelor, 
pentru creșterea mai accentuată a eficienței economice. Pe zi ce 
trece, graficele întrecerii socialiste consemnează noi si remarca
bile fapte ale hărniciei, dăruirii și abnegației muncitorești. Stau 
mărturie si aceste vești primite ieri de Ia corespondenții „Scin- 
teii". vesti despre tot atitea fapte vrednice de laudă, care imbo- 
gătcsc si împodobesc cununa de împliniri a tării.

ANTRE- 
DE LU- 
IZOLA- 
BUCU- 

un tele-

Prin bună organizare, 
sarcinile realizate in a- 
VanS. să înfăptuiască
în mod exemplar măsurile sta
bilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind 
întărirea ordinii, disciplinei și 
răspunderii pentru realizarea 
producției de energie electrică 
necesară economiei naționale, 
oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCEN- 
TRALE TIMIȘOARA acționează 
cu toată fermitatea, cu iniția
tivă și spirit de răspundere 
pentru realizarea tuturor indi
catorilor de plan.

— Ăsigurînd funcționarea ire
proșabilă, la întreaga lor capa
citate și în deplină siguranță, 
a agregatelor și instalațiilor — 
ne spune inginerul Constantin 
Eulga, directorul unității — 
personalul nostru muncitor a 
reușit să furnizeze suplimentar 
în acest an sistemului energetic 
național o cantitate de peste 12 
milioane kWh energie electrică.

. De Ia corespondentul nostru 
Cezar Ioana am aflat că acest 
spor .de producție a .fost obți
nut in condițiile' reducerii con
sumurilor,. proprii tehnologice, 
economisindu-se astfel 16 000 
tone combustibil convențional 
și mai bine de 2 000" MWh ener
gie electrică. '

De la TRUSTUL 
PRIZA GENERALĂ 
CRĂRI SPECIALE ȘI 
ȚII TEHNOLOGICE 
REȘTI am primit ieri

• fon :
, — Sînt inginerul Dan Călin,

directorul trustului, și doresc 
să vă informez că unitatea 
noastră și-a îndeplinit sarcini
le de plan pe întregul cincinal 
1981—1985 la toți indicatorii.

— Felicitări.! Care este însă, 
tovarășe director, suportul a- 
cestui rezultat ?

— In primul rînd, efortul 
pentru creșterea mai accentua
tă, a productivității muncii, rea
lizată în proporție de peste 105 
lâ sută. Bineînțeles, .productivi
tatea lucrătorilor pe șantiere n-a 
crescut de la sine. Profilul nos
tru de activitate, constînd in 
executarea de lucrări speciale — 
glisări de coșuri industriale, 
precomprimări de elemente de

• beton, toreretări și înzidiri spe
ciale refractare, protecții anti- 
eorosive in medii de mare a- 
gresivitate,; izolații ■ termice și 
frigorifice, ale instalațiilor și 
utilajelor, izolații hidrofuge ale 
halelor industriale — ne-a obli
gat, șă acordăm, prioritate per
manentă promovării progresului 
tehnic, adoptării unor tehnolog 
gii de execuție și materiale de

, construcții, cu,.caracteristici, su
perioare. Iii această privință, 
am eliminat complet importuri- 

, le; folosind in. exclusivitate. ma- 
. teriale produse în țară.

— Cum veți acționa ■ în con
tinuare,? .

— In cele două luni rămase 
pină la sfirșitul .anului, ■ ne con
centrăm eforturile asupra pu-

Hotâriți să răspundă prin fapte demne.de muncă sarcinilor stabilite de conducerea partidului 
tru asigurarea bazei energetice și de materii prime a țării, oamenii muncii de la întreprinderea de 
mașini și utilaj minier din Baia Mare și-au intensificat in această perioadă eforturile, 

de măsuri tehnice și organizatorice in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor
■ Foto :

în funcțiune prevăzute, 
să ne păstrăm, de ase- 

locul I in întrecerea
norilor 
Dorim 
menea, 
socialistă pe care-I ocupăm la 
ora actuală. Și, în sfirșit, ne-am 
angajat să realizăm o produc
ție suplimentară, de construc- 
ții-montaj in valoare de peste 

.300 milioane lei.
Un raport al datoriei, și al 

onoarei muncitorești il recep
ționăm și de la ÎNTREPRIN-

DEREA DE CONFECȚII BRĂI
LA, unitate binecunoscută in 
ța,ră și peste hotare sub emble
ma „Braiconf". Amplificîndu-și 
eforturile pentru Încheierea 
planului pe acest an și pe iri- 
trpgul cincinal cu rezultate cit 
mai bune, pentru a pune baze 
trainice producției anului vii
tor, colectivul unității, in majo
ritate femei, a reușit să depă
șească planul producției fizice
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PREGĂTITĂ TEMEINIC!
Ancheta „Scînteii“ la Centrala 

industrială de produse anorganice 
din Rîmnicu Vilcea

® Pentru dezvoltarea zootehniei:
In silozuri—cantităti
CÎȚ MAI MARI DE FURAJE!

Relatări din județele Timiș 
și Suceava

r-

I

□ u luat o serie 
ce le revin
Sandu Cristian

perioada careprevăzut pentru
a -trecut din acest an cu 5,8 la 
sută. Acest succes — ne spune 
corespondentul nostru Corneliu 
Ifrim — a fost obținut printr-o 
mai bună organizare a produc
ției și a muncii, respectarea 
strictă a disciplinei tehnologice

Pefire POPA

(Continuare in pag. a V-a)

Suceava, ca pretutindeni în țară, a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică 
Foto : Gh. Vințilă

O expoziție deschisă 
nu demult Ia Suceava 
se intitula inspirat Ti
nerețea unei vechi Ce
tăți. Erau înfățișate a- 
colo imagini ale orașu
lui de azi care puneau 
în evidență mutațiile 
impresionante produse 
in anii socialismului 
in viata acestei stră
vechi așezări.. Par- 
curgind acele secven
țe decupate din reali
tatea imediată, realizai 
dintr-odată un adevăr 
incontestabil : că Su
ceava nu are și nu 
poate avea, pe drept 
cuvint. decît vîrsta ti
nereții înseși. Pentru 
că, din tirgul de odi
nioară. cu excepția 
citorva clădiri sau 
monumente medieva
le. arhitectii si edilii 
nu prea au avut ce 
să păstreze : străzi 
.desfundate, case și 
prăvălii umile, mono
tonie și suficientă pro
vincială. Peste o ase
menea „stampă" de 
arhivă (veacuri de-a 
rindul. după cunoscu- 
ta-i strălucire dată de 
măritul Ștefan. Su
ceava avea să rămînă 
marginalizată) se -su
prapune ca o explo
zie de lumină si cu
loare panorama gran
dioasă a orașului mo
dern de astăzi.

Desigur. factorul

Ne mai despart puține săptămîni 
de sfîrșitul acestui an. De fapt, nu 
numai un an se apropie de final, 
ci și un cincinal. La 1 ianuarie 1986 
vom inaugura cel de-al optulea cin
cinal al țării. Noul cincinal va mar
ca, așa cum a stabilit cu un an în 
urmă Congresul al XIII-lea al 
partidului, intrarea României in 
cea de-a 
rii societății socialiste multilate
ral '
ența dintre două cincinale, intr-un 
moment important al trecerii noas
tre prin timp, in drum spre viitor, 
cutezătoarele proiecte pentru anii 
ce vin se întemeiază pe ceea ce po
porul român a realizat in etapele 
anterioare ale revoluției și con
strucției socialiste, cu deosebire in 
epoca de rodnice înfăptuiri deschi
să de Congresul al IX-l'ea al parti
dului : se Întemeiază pe capacitatea 
de muncă, de creație a întregii 

' noastre națiuni, pe voința sa fermă 
de a asigura progresul continuu al 
patriei.

Ne este clar de 
către ce tindem. 
Viitorul nu ni se 
înfățișează ca o 
mare necunoscu
tă ; nu este o ab
stracție. o închi
puire mirifică, ci 
un ansamblu de 
obiective concre
te. de ordin 
tehnico-economic, 
politic, ideologic, 
social ce se con
stituie intr-un. 
mobilizator pro
gram- de muncă, 
tru noi toti. muncitori, 
intelectuali, tineri și vîrstnici. vi
itorul a devenit o prezentă fami
liară. Trăim in mod evident in ori
zontul directivelor pe termen lung, 
al programelor de perspectivă ela
borate de partid. Programul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comu
nism a trasat jaloanele 
sului 
ani.
au

Congresul al XIII-lea 
intrarea României 

treia etapă a edifică-
dezvoltate. Acum, la conflu-

unde pornim și

Generoasele 
perspective

De altfel, pen- 
tărani.

început, dăm expresie unei realități 
proprii întregii vieți economice și 
sociale • din țara noastră. Desigur, 
documentele Congresului al XIII- 
lea se referă la cincinalul 1986—1990 
și la deceniul ce ii va urma, pină in 
anul 2000. Dar viitorul a început in 
sensul că, pentru înfăptuirea aces
tor cutezătoare obiective, partidul, 
poporul nu au așteptat data de 1 
ianuarie 1986. Pretutindeni, în fa
brici, pe ogoare, in unități științifi
ce, de invățămint și cultură, în toa
te domeniile vieții economico-so
ciale din patria noastră, s-a și tre
cut la îndeplinirea lor. Poporul in
treg muncește și gîndește in spi
ritul viitorului, se accentuează 
laturile calitative ale activității 
economice, se intensifică munca de 
creație științifică, sporește rolul 
științei și tehnologiei in întreaga 
viață a țării.

Am străbătut, în anul revoluției 
și construcției socialiste, cu deo
sebire. în perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea, un drum 
de mari strădanii și de mari iz- 

binzi. Prevederile 
pentru etapa ur
mătoare cer stră
danii si mai mari 
— pe toate pla
nurile vieții e- 
conomico-sociale. 
Secretarul gene
ral al partidu
lui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
s-a referit pe 
larg, în Raportul 
prezentat la Con
gresul al XIII- 

numeroase expuneri și 
la sarcinile ce ne re- 

viitor ;

progre- 
multi 

etape, care 
de Congresul 

al XIII-lea al partidului pentru o 
perioadă de 15 ani, pină la sfîrșitul 
actualului secol, au la bază rigu
roase studii prospective. Ele con
stituie rezultatul unei investigații 
profunde a viitorului pe multiple 
planuri : al dezvoltării forțelor de 
producție, al avintului științei, in- 
vățămintului și culturii, al perfec
ționării relațiilor sociale.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prospectarea vi
itorului nu se reduce la a descifra 
ceea ce este ascuns de vreme. Vi
itorul este o problemă de acțiune și 
nu de așteptare. Este, semnificativ, 
in acest sens, faptul că programul 
pentru următorul cincinal și pen
tru următorul deceniu, departe de 
a fi o prezicere a viitorului, repre
zintă proiecția lui din prezent, pen
tru ă ști cum să-l construim și cum 
să-1 organizăm. Pentru a ști ce a- 
vem de făcut. în ce direcție să ne 
concentrăm eforturile, in sensul și 
în spiritul legilor dezvoltării socia
le. Documentele Congresului al 
XIII-lea conturează imaginea lim
pede si realistă a viitorului apro
piat.

In fapt, acest viitor a început. 
Nu. această afirmație nu este me- 

^taforică. Spunind că viitorul a

patriei pentru mai 
pbiectivele noii 

fost stabilite

lea, în 
cuvîntări, 
vin în viitor ; în mod deose
bit a cerut să fie intensificat spi
ritul de inițiativă, să fie stimulată 
creativitatea, să se asigure valorifi
carea integrală a resurselor mate
riale și umane ale tării, o înaltă 
eficientă economică, o structură 
echilibrată intre industrie și agri
cultură. între toate ramurile eco
nomiei naționale, să se realizeze o 
concordanță deplină intre zestrea 
tehnică a întreprinderilor românești 
și nivelul de competență profe
sională al tuturor oamenilor mun
cii. Este absolut necesar ca, în fie
care unitate. Ia fiecare loc de 
muncă, acestor cerințe să li se răs
pundă cu măsuri corespunzătoare 
și cu acțiuni energice pentru înfăp
tuirea lor exemplară. Este absolut 
necesar ca întregul popor să mun
cească și mai bine, să învețe și 
mai mult — munca și învățătura 
fiind factori activi, revoluționari, în 
măsură să prefigureze o realitate 
economică și socială nouă, să 
■adauge noi valori societății, să con
tribuie la făurirea unui mod supe
rior de existentă individuală și 
colectivă.

Viitorul a început. El se ăfirrpă 
prin intensificarea preocupărilor 
pentru conceperea unor noi tehno
logii. in stare să valorifice energia 
potențială a furtunilor, a valurilor i 
mării, a soarelui ; a unor mașini 
cibernetice capabile să combine in
tre ele fapte, cifre, să extragă 
esențe și să adopte decizii ; a unor 
roboti dotați cu „ochi electronici11 
care să vadă în interiorul metalelor

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Să meriți privilegiul de-a fi om
I

Aici, la întrebqrea străvechimii 
răspunsul noi l-am dat, trăindu-l primii. 
A fost întîi izvorul ce adună 
în juru-i sacra sete a mulțimii.
Pe urmă se-ntrupară limpezi rîuri 
și munți și codri, încă anonimii.
Le-au dat acestor toate grai și nume 
drept țară, neam de neam, viitorimii.

ce grea e-ntruchiparea unui verb. 
Azi, prețul îl cunoaștem, țara mea - 
cu-atît mai sus, pe culmi, izvoare fierb.
Și nu e timp de leneșe-amînări, 
ne-am scris în palme-un înțelept proverb

III

II

Am spus: „Iți vom croi veșmînt superb, 
te vor slăvi și om și crin și cerb.
Și cite lacrimi plîns-ai veac de veac 
podoabe-ți vor luci în mîndru herb I" 
Vorbind astfel, abia de bănuiam

Să meriți privilegiul de-a fi om 
și cîntec pentru oameni, policrom.
Să meriți blîndul patriei sărut, 
mireasma ei de vremi și cernoziom 
Din tine urce soarele-n azur, 
prin tine curgă apele molcom.
Să meriți datoria de-a gîndi 
geneze planetare de atom.

Eugen FRUNZĂ

*
I

*

î
î
î
î

î 
J

decisiv pentru rupe
rea definitivă din le
targia de altădată l-a 
constituit industriali
zarea. A spune acum 
că la Suceava se pro
duc aparate de măsu
ră și control si utila
je de inaltă tehnicita
te. confecții si fire de 
mătase artificială, o- 
tel și hîrtii superioa
re. stofe și mașini- 
unelte nu mai repre
zintă nimic ieșit din 
comun. înseamnă de 
fapt a numi obișnui
tul. a numi valențele 
cotidiene ale muncii. 
Ca pretutindeni in 
tară, aceste prefaceri 
fără precedent și-au 
găsit corespondent fe
ricit in ascensiunea 
urbanistică a locali
tății.

Suceava se prezintă 
azi călătorului, care-i 
pășește pragul, de ne
recunoscut. Văzută de 
pe colina fostei Ce
tăți. ea apare ca o in- 
cintătoare vatră a 
formelor și echilibre
lor arhitecturale, ca o 
expresie a civilizației 
unei epoci de mare 
încărcătură istorică. 
„Ana Ipătescu", „Zam- 
ca“. .,Tudor Vladimi- 
rescu". ..George Enes- 
cu‘‘. ..Ștefan cel Mare", 
„Cuza Vodă" sînt nu
mele noilor ansam
bluri de locuințe înăl
țate îndeosebi in ul

timele două decenii, 
autentice puncte de 
reper ale tinereții im
petuoase de care a- 
minteam. Numai car
tierul ..George Enes- 
cu“. de pildă, un a- 
devărat oraș in oraș, 
numără peste 17 300

cadrul natural al zo
nei. de un farmec a- 
parte. imbinind armo
nios vestigiile trecutu
lui și bogatele spatii 
verzi cu noile supra
fețe construite. Se 
poate afirma oe bună 
dreptate că dezvolta-

TINEREȚEA 
SUCEVEI

ÎNSEMNĂRI

de apartamente. O 
serie de edificii pu
blice — Casa de cul
tură. Complexul as
tronomic. Institutul de 
invătămint superior, 
magazinul universal 
„Bucovina" — conferă 
peisaiului urbanistic 
expresie si originali
tate distincte.

Este relevantă con
statarea că sistemati
zarea orașului, așa 
cum se poate vedea 
pină la această oră, 
valorifică in mod ju
dicios structura va
riată a terenului și

rea pe verticală s-a 
realizat prin ..asimila
rea" cadrului natural, 
prin integrarea aces
tuia la dimensiunile 
sau proporțiile nou 
create. Prin eforturi
le conjugate ale cetă
țenilor si unităților e- 
conomice. spre exem
plu. ripele prăpăs
tioase care despărțeau 
orașul de Dealul Ce
tății au fost transfor
mate într-o reconfor
tantă si pitorească 
zonă de agrement. 
S-au consolidat ver- 
santii abrupti. s-au

captat pinzele de apă. 
s-au trasat alei și ca
nale de scurgere, au 
fost plantați arbori si 
arbuști ornamentali 
din cele mai diverse 
specii. Acelorași a-’ 
daptări functional-es- 
tetice a .fost supusă si 
Junca riului Suceava, 
devenită ulterior bază 
turistică si sportivă 
(cu ștrand, turn de 
parașutism, pistă de 
patinaj), pentru ca re
cent să se treacă ' la 
amenajarea impreiu- 
rimilor Cetătii Zamca 
in ceea ce va fi in 
curind. Parcul de o- 
dîhnă „Bucovina". Iată 
numai o parte dintre 
roadele inițiativei si 
spiritului gospodăresc 
ale sucevenilor.

La Suceava, s-a con
struit mult (peste 
32 000 de apartamente) 
si se construiește în 
continuare. La poarta 
.de intrare dinspre 
Fălticeni au început să 
prindă contur siluete
le viitorului ansamblu 
urbanistic ..Obcinelor" 
(cu circa 5.000 de a- 
părtamente). aceasta 
in timp ce se finali
zează cele numite 
„Cuza Vodă". din 
preajma platformei 
industriale, si „Ștefan 
cel Mare", din centru. 
Soluțiile adoptate aici 
— între care acoperi
șuri in șarpantă, zi

dăria din blocuri ce
ramice autoclavizate — 
au ambiția să condu
că la ridicarea unuia 
dintre cele mai fru
moase si confortabile 
cartiere ale orașului.' 
Fundațiile primei eta
pe s-au turnat in pri
măvară. pentru ca la 
această dată cîteva 
sute de apartamente 
să si fie gata de re
cepție.

Cu alte cuvinte. Su
ceava își edifică „din 
mers" însemnele noii 
sale tinereți, o tinere
țe pe măsura timpu
lui nostru socialist, 
deopotrivă de tinăr si 
de dinamic, o tinere
țe care își are asigu
rată forța si vitalita
tea in energia si ca
pacitatea creatoare a 
oamenilor de azi ai 
străvechii Cetăți voie
vodale. demni conti
nuatori si făuritori de 
Istorie. înfăptuitori ai 
unui amplu program 
de construcție, așa 
cum s-a conturat si 
se conturează, cu preg
nantă prin politica e- 
conomică dinamică, 
revoluționară. pro
movată de partidul 
nostru, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ion BELDEANU

demne.de
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Spunem, pe drept cuvînt, că In 
fiecare faptă de muncă, in toate 
împlinirile materiale și spirituale pe 
care le dobindim zi de zi și pe care 
le vrem, cum este și firesc, mereu 
amplificate, se regăsesc competența, 
spiritul revoluționar, permanenta 
răspundere, dorința de autodepă- 
șire ce caracterizează pe comuniști, 
în conformitate cu statutul partidu
lui, comuniștii sint obligați să pre
zinte periodic în fața organizației de 
partid un raport personal despre 
propria lor activitate. în acest fel 
s-a creat un cadru optim, care per
mite atit cunoașterea problemelor 
cu care se confruntă fiecare comu
nist în sfera muncii sale de zi cu 
zi, cit și aprecierea realistă a con
tribuției pe care el o aduce la efor
tul colectiv, la activitatea desfășu
rată de organizația de bază in care 
activează pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

înainte de a întreprinde ancheta 
de față, am avut o discuție pe aceas
tă temă cu tovarășul Constantin 
Zimtea. secretar al Comitetului muni
cipal de partid Drobeta-Turnu Seve
rin, care ne-a spus : „Analizind cu 
citva timp în urmă, pe baza unui 
studiu temeinic, modul in care co
muniștii îsi îndeplinesc sarcinile 
încredințate, comitetul municipal de 
partid a tras o seamă de concluzii 
și învățăminte pentru perfecționarea 
activității in acest domeniu. Această 
analiză ne-a reținut ate..ția prin 
cîteva date concludente. Din numă
rul total al membrilor de partid exis- 
tenți pe raza municipiului nostru, 
cea mai mare parte, adică 91,7 la 
sută, au sarcini concrete. Ce spune 
acest procent 7 Subliniază faptul po
zitiv că marea majoritate a comu
niștilor, prin grija organizațiilor de 
partid, sint angajați in .■ activitatea 
politico-organizatorică și profesională 
pe bază de sarcini precise- Apro- 
fundind însă acest aspect, constatăm 
că au raportat despre propria lor 
activitate, despre modul in care și-au 
dus la îndeplinire sarcinile încredin
țate, numai 34 la sută din numărul 
total al comuniștilor. Avem, e drept, 
comitete și organizații de partid 
care și-au făcut din această îndato
rire statutară o preocupare perma
nentă, căreia îi acordă întreaga aten
ție. Aceste comitete și organizații de 
partid țin o evidență la zi asupra 
modului în care fiecare comunist 
traduce în* viață sarcina încredin
țată, urmăresc pe parcurs rezultatele 
obținute, intervin în cazul cînd se 
constată fenomene de delăsare, soli
cită fiecărui membru de partid să 
se implice mai puternic, pe măsura 
competenței profesionale și a expe
rienței pe care a dobindit-o, în efor
tul general pentru realizarea sarci
nilor de producție și a celor de 
partjid. Din studiul amintit rezultă 
însă că sint organizații de partid ce 
au un număr mare de comuniști cu 
sarcini concrete', dar care nu se 
preocupă suficient de modul incare 
aceștia acționează pentru îndeplini
rea lor. Așa se explică faptul că, 
pină la această dată, se înregistrează 
un procent scăzut al comuniștilor 
care au prezentat rapoarte personale 
de activitate în fața organizațiilor 
de partid".

Dar să vedem cum se desfă-

șoară, practic, această activitate po
litico-organizatorică în două mari or
ganizații de partid din municipiu.

întreprinderea mecanică armături 
și pompe se înscrie, in acest , an, 
lună de lună, cu sarcinile de plan 
realizate sl depășite. Concomitent, 
producția a cunoscut un continuu 
proces de înnoire și modernizare. 
„Cele șapte organizații de bază din 
unitatea noastră — ne spune Nicolae 
Petcu, secretarul comitetului de 
partid — cuprind 453 membri de 
partid. Și, fiecăruia i s-a încredin
țat o sarcină concretă. Pe ansamblu, 
sarcinile încredințate au următoarea 
structură : 67 la sută din comuniști 
au sarcini pe linie de producție. 14 
la sută în domeniul vieții interne de 
organizație, 9 la sută pe linia educa
ției comuniste, a munci! politico- 
ideologice, iar ceilalți — adică 10

însemnări 
din municipiul 
Drobeta-Turnu 

Severin

la sută — în alte domenii de activi
tate. în adunările generale'de partid, 
1—2 comuniști; de la caz la caz, 

. raportează periodic, aproape în fie
care adunare, despre propria activi
tate. despre modul în care îsi în
deplinesc sarcinile Încredințate".

Am discutat cu trei 
birourilor 
Valerian 
bază nr. 
ganizația de bază nr. 2 de la secția 
metal) și 
de bază de la timplărie). Cum pro
cedează aceștia in repartizarea și 
urmărirea realizării acestor sarcini ? 
Fiecare are o evidență in care sint 
înscrise succint conținutul sarcinii 
încredințate fiecărui comunist, data 
cînd a fost repartizată, termenul 
fixat pentru îndeplinirea ei. în acest 
fel se poate ști exact, la zi, cite sar
cini au fost îndeplinite intr-un do
meniu sau altul, cite au mai rămas 
de finalizat, cine intimpină anumite 
greutăți și unde este necesar mai 
mult sprijin din partea biroului or
ganizației de bază. Am mai reținut 
și o altă metodă folosită aici — re
partizarea. în anumite situații, de 
sarcini colective. Btpaăoara, maistru] 
Valerian Răceanu, secretarul organi
zației de bază nr. 1, subinginerul 
Constantin Bălțățeanu, secretar ad
junct cu probleme economice în co
mitetul de partid din întreprindere, 
și inginerul Sorin Popescu au avut 
sarcina să elaboreze o nouă tehno
logie. pentru fabricarea vagonului , cu 
ecartament de 760 mm. Soluțiile gă
site de cei'trei comuniști au permis 
ca 69. de-vagoane de acest tip să se 
realizeze cu două luni mai devreme 
față de termenul prevăzut. Și, bine
înțeles. acestea prezintă caracteris
tici tehnice și funcționale superioare. 
Și un alt exemplu. Comuniștii Ilie 
Vintiloanea și Ion Almăjanu au pri
mit sarcina să găsească soluția opti-

secretari ai 
organizațiilor de bază : 

Răceanu (organizația de 
1), Constantin Gionea (or-
Ilie Roșianu (organizația

mă pentru reducerea consumului de 
metal la robinetul de la echipamen
tul de frină al vagonului. Cei doi, 
împreună cu alti comuniști. au 
conceput și realizat un dispozitiv 
care permite confecționarea, cu mare 
precizie, a bucșei de etanșate. Pro
ductivitatea a crescut, pe această 
cale, cu 35 la sută, iar consumul de 
metal s-a redus,, de asemenea, con
siderabil. Practic, îndrumarea și 
controlul permanent exercitat atit 
de birourile organizațiilor de bază, 
cît și de comitetul de partid pentru 
îndeplinirea acestor sarcini, cu im
plicații importante asupra activității 
întreprinderii, s-au constituit in 
pîrghii însemnate, care au dinamizat 
activitatea comuniștilor, a întregului 
colectiv.

Comuniștii de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie — o altă unitate 
importantă a municipiului — sint 
cuprinși în 23 organizații de bază. 
Ni s-a prezentat și aici o situație a 
sarcinilor ce Ie sint încredințate. 
Sarcini au primit 916 comuniști 
și au raportat despre modul de 
îndeplinire a lor, in 9 luni și ju
mătate, 628 dintre ei. Sînt și 
aici organizații cu o bună expe
riență. Dar pe ansamblu se constată 
— așa cum o relevă și datele sta
tistice 
nici la 
și nici 
modul 
niștii 
niștii 
nr. 7 . .. ,
(secretar Dumitru Săndescu) au avut 
ca sarcină să găsească soluția teh
nică pentru recuperarea condexului 
de la mașina de ondulat. Termenul 
prevăzut a fost depășit cu aproape 
patru luni și nici măcar acum acțiu
nea n-a fost demarată. în alte si
tuații — cum sînt cele de la organi
zațiile de bază nr. 1 
tul cadre tehnice și 
conducere), nr. 2 
nr. 20 mecanică, nr. _ __ ___
nu numai că un număr mic de co
muniști au primit sarcini concrete, 
dar nici aceștia n-au raportat des
pre modul în care le-au îndeplinit.

Revenind la studiul amintit, efec
tuat cu citva timp în urmă de comi
tetul municipal de partid, vom 
arăta că este de apreciat efor
tul făcut pentru cunoașterea mo
dului în care se acționează in fie
care organizație de partid pentru re
partizarea de sarcini concrete fiecă
rui comunist, pentru îndeplinirea lor 
temeinică. Dar, așa cum s-a văzut, 
stările de lucruri desprinse din acest 
studiu nu au determinat, in toate 
organizațiile de partid, măsuri poli- 
tico-organizatorice eficiente, menite 
6ă ducă Ia înlăturarea neajunsurilor, 
Ia întărirea răspunderii birourilor 
organizațiilor de bază și a comuniș
tilor față de îndeplinirea sarcinilor 
stabilite. De aceea, comitetul muni- 

. cipal de partid trebuie să insoțească 
concluziile desprinse din studiul a- 
mintit de acțiuni permanente de în
drumare și control, de generalizarea 
operativă a experienței pozitive 
existente in acest domeniu. Pentru 
că, așa cum relevă și ancheta noas
tră, există și o asemenea experiență.

Virqiliu TĂTARII 
corespondentul „Scînteii"

— că nu se urmărește riguros, 
nivelul comitetului de partid 
al unor organizații de bază, 

in care iși îndeplinesc comu- 
sarcinile primite. Comu- 
din organizația de bază 
din secția carton ondulat

Tentația reportericească 
de a-i da unei 
cum e Sanislău — o 
mună mare, cu gospodari 
neîntrecut! — o definire 
metaforică, ar găsi fără 
îndoială cele mai generoa
se surse de inspirație în 
roadele mănoase zămislite 
pe întinsele ogoare din a- 
ceastă margine de plai 
nord-vestic al patriei. 
Griul, porumbul, sfecla de 
zahăr, cartofii, merele și 
cite altele s-ar întrece in 
a-și adjudeca atributul 
„de aur", cu care sanis- 
lăuanii, cu îndreptățită 
mîndrie, îșl cinstesc, roa
dele cucerite pămîntului ■ 
prin truda și priceperea 
lor. Nu întîmplător, in a- 
ceastă comună, două atră
gătoare competiții tradi
ționale locale sînt dotate 
cu trofee sugestiv numite 
„Spicul de aur" și „Mărul 
de aur".

Sînt rezultate care do
vedesc — prin argumentul 
faptelor — că primăria din 
comună a înțeles îndemnul 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reafir
mat și subliniat cu putere 
Ia Congresul consiliilor 
populare, anume de a situa 
problemele agriculturii in 
centrul preocupărilor. Iar 
bilanțul actualului cincinal 
se constituie într-o puter
nică temelie pentru viitoa
re recolte, mereu mai bo
gate, pe care localnicii 
sînt hotărîți să Ie obțină 
in anii ce vin.

localități
co-

gramului unic, a onorării 
obligațiilor contractuale la 
fondul de stat. Din comu
na Sanislău s-au predat 
suplimentar la fondul de 
stat în actualul cincinal : 
aproape 4 000 tone griu, 
peste 5 800 tone porumb, 
8 000 tone sfeclă de zahăr, 
3 000 tone cartofi, 8 milioa
ne ouă, 5 tone lină, o tonă 
miere de albine și alte 
produse agroalimentare.

...La un moment dat, 
ușa primăriei se deschide 
larg și în pragul ei se 
ivește o femeie înaltă, cu 
înfățișare energică. Toc-

Împletesc cu strădaniile de 
a conferi localități 
chip nou, tot mai li

;ii un 
—---- , ..._. .nflori-
tor. De altfel, problemele 
edili tar-gospodărești și cele 
de sistematizare a terito
riului constituie unul din 
domeniile căruia consiliul 
popular ii acordă o aten
ție permanentă.

Străbatem împreună cu 
primărița cîteva străzi ale 
comunei pe care cindva le 
știam exagerat de late. De 
data aceasta observăm că 
fîșii considerabile de la 
ambele margini ale aces
tor drumuri au devenit ad

centru civic se conturează 
cu fiecare an tot mai preg
nant, fiind construite aici 
pină în prezent o școală 
generală, țm oficiu P.T.T.R., 
citeva locuințe cu etaj, că
rora li se vor alătura in 
viitorul apropiat alte edi
ficii cu 3 și 4 niveluri.

Creșterea gradului de 
confort urbanistic — com
ponentă importantă a pre
ocupării consiliului popu
lar — nu constituie insă 
doar un apanaj al centru
lui civic. însemnele accen
tuării trăsăturilor urbane 
ale comunei sînt vizibile

Legătura strînsă cu cetățenii
la baza înfloriri!

economico-sodah a comunei

(compartimen- 
economice de 
aprovizionare, 

17 celuloză —

GENEROASELE PERSPECTIVE
(Urmare din pa?. I)
și să descopere cele mai mici fisuri; a 
unor computere care să stocheze in
formații, cunoștințe menite să spo- 

•rească forța gindirii umane...
Pornim spre viitor într-un moment 

în care pe plan mondial se afirmă 
o nouă revoluție tehnico-științifică ; 
într-un moment in care omenirea a 
rupt pină și zăgazurile noțiunilor 
despre limitele Universului, do- 
bindind conștiința că trăiește în- 

1 tr-o lume a „spațiului deschis". 
! Așa cum sublinia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, „dacă nu ne vom 
angaja cu toată hotărlrea pe calea 
noii revoluții tehnico-științifice, 
vom rămine in urmă in intreaga 
dezvoltare • economico-socială, cu re
percusiuni grave . pentru întregul 
proces de făurire a noii orinduiri, de 
ridicare a bunăstării poporului, de 
întărire a patriei noastre, a indepen
denței sale".

Viitorul prefigurat de documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului 
este însă departe de a fi conceput 
numai din.tr-o perspectivă tehnolo
gică. Obiectivole preconizate pentru

anii ce vin se referă la tehnică și la 
știință numai in măsura in care pe 
aceste planuri se vor produce înnoiri 
menite să asigure îmbunătățirea cali
tății muncii și vieții oamenilor ; in 
esență se referă la probleme politice, 
ideologice, sociale, morale, la împli
nirea personalității umane, la per
fecționarea unei societăți făurite de 
oameni pentru oameni. Din această 
perspectivă, educația pentru viitor 
presupune înțelegerea conștientă, la 
nivelul maselor, a necesității schim
bărilor înnoitoare in domeniile știin
ței și tehnicii ; presupune pregătirea 
întregului popor in vederea deternii- 
nării acestor schimbări. Cerința subli
niată de secretarul general al parti
dului, de a ne angaja cu toată ho- 
tărlrea pe calea noii revoluții teh
nico-științifice, nu este adresată nu
mai oamenilor de știință, cercetăto
rilor ; pentru că aceasta nu este nu
mai o sarcină a unei categorii res- 
trînse de oameni — ci a întregului 
popor. Ea se referă la stimularea 
generală a creativității, la necesita
tea introducerii unui spirit profund 
științific in intreaga viață economică 
și socială a patriei; se referă la im-

de urcat și pante

vom confrunta cu 
care n-au mai fost 
parcurgerea acestui

perativul de a se aplica noile cuce
riri ale cunoașterii umane in indus
trie, in agricultură, in toate sectoa
rele de activitate. Iar a aplica în
seamnă, mai intii, a cunoaște, a fi la 
curent cu tot ceea ce este nou in 
lume, in țară, a fi in pas cu noile 
descoperiri. Drumul spre viitor este 
greu, vom avea
abrupte, vom avea de soluționat pro
bleme noi, ne 
situații inedite, 
niciodată, iar
drum cere muncă, învățătură, spirit 
creator, atitudine înaintată față de 
nou.

Angajarea fermă a poporului ro
mân, in deplină unitate in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a înfăptui exemplar obiectivele sta
bilite de Congresul al XIII-lea este 
fundamentată pe convingerea depli
nă că România de miine va fi mai 
puternică, mai bogată, că viitorul 
patriei, visat de înaintași, depinde de 
munca întregii națiuni, de activita
tea creatoare desfășurată de toți 
oamenii muncii, stăpini în propria 
lor țară.

Pe spirala auto- 
depășirii producții
lor agricole, 
din zilele acestei toamne, 
cînd am poposit in comu
nă, ne-a frapat absența 
oamenilor de pe străzi și 
chiar din curțile caselor. 
„Pustietatea" era însă doar 
aparentă, pentru că, fără 
nici o exagerare, intreaga 
suflare a satului se afla la 
muncile agricole. Fie în 
cimp, la culesul roadelor 
toamnei de pe ogoare și 
din livezi, fie la semăna
tul culturilor pe care coo
peratorii vor să le înscrie, 
prin producțiile superioare, 
pe care scontează să le 
obțină în anul viitor, in
tr-o nouă spirală, mai 
înaltă, a propriei lor auto- 
depășiri.

La primărie l-am aflat 
pe secretarul consiliului 
popular, Iosif Gnandt, sin
gura persoană desemnată 
să lucreze „la sediu". Din 
datele puse la dispoziție 
de interlocutor am aflat, 
între altele, că în perioada 
1981—1985 producția do 
griu la hectar în cadrul 
cooperativei agricole ■ din 
comună a crescut cu peste 
4 000 kg, cea de porumb 
cu peste 3 000 kg. Și în do
meniul zootehniei „deși 
rezultatele obținute — ne 
spune interlocutorul — nu 
sint in măsură să ne mul
țumească in raport cu po
sibilitățile comunei, obli- 
gindu-ne Ia eforturi mai 
mari in această privință", 
efectivele de animale au 
crescut simțitor in ultimii 
ani.

De remarcat că o contri
buție însemnată în ansam
blul dezvoltării producției 
agricole o au gospodăriile 
populației, comuna fiind 
un mobilizator exemplu 
pentru altele din județ in 
privința realizării consec
vente a prevederilor Pro-

)

f FLORI DE TOAMNĂ
Incepind de ieri di

mineață, , spațiul Sălii 
Dalles in care ne-am 
deprins a căuta sufle
tul florilor lui Luchian, 
ale lui Ghiață, ale lui 
Țuculescu, intimpină 
pe bucureșteni cu sute 
de inii de . flori. Flori 
adevărate, crescute cu 
migală și grijă in zeci 
de grădini și sere, 
aduc spre noi mesajul 
de prospețime și cu
loare cu care horticul
tori iscusiți fac ca 
primăvara să traverse
ze nestingherită ano
timpurile. Flori pentru 
spații publice, flori 
pentru incinte festive, 
flori pentru acasă. 
Deopotrivă flori pen
tru privire Și inimă, 
pentru sporul de fru
musețe pe care ele 
știu — ca nimic altce
va — să-l adauge vie
ții noastre.

Gazdă competentă și 
inspirată, Comisia cen
trală de floricultură, 
dendrologle și arhitec
tură peisagistici re
unește in e'-nozl'm 
„Flori de toamnă", 
aflată la cea de-a IV-a 
ediție, preocupări șl 
„recolte" reprezenta
tive obținute in dife-

rite zone ale țării, 
pretutindeni unde pre
ocuparea tradițională a 
oamenilor de a-și îm
podobi casa și grădina 
cu flori trăiește astăzi 
semnificative îmbinări 
cu' știința floriculturii, 
cu cercetarea, cu opti
mizarea parametrilor

ÎNSEMNĂRI

calitativi ai producției 
floricole.

Implicind ca întot
deauna căldura miinii 
grădinarului, a creste 
flori constituie un act 
integrat intr-atit vie
ții cotidiene incit prea 
arareori ne întrebăm 
cum sînt îngrijite aces
te făpturi delicate, me
nite să incinte deopo
trivă pe copil sau pe 
omul in virstă.

Străbați cu Incintare 
ungherele multicolore 
ale expoziției in în
soțirea de toamnă au
rie a atitor plaiuri, de 
unde provin cele o ju
mătate de milion de 
flori și de plante, Ade-

vărate ferestre desclii 
se, selecțiile prezentate 
țin viu pentru intii- 
nirea cu vizitatorii un 
tezaur pentru care 
simți nevoia sâ adre
sezi calde mulțumiri 
celor ce iși dăruiesc 
munca și talentul pen
tru zîmbetul de can
doare al florii. Institu
te de cercetare, între
prinderi de sere, ad
ministrații ale parcu
rilor din citeva muni
cipii expun circa 80 de 
specii floricole. Se re
unesc aici, lingă fami
liarele tufănele și 
mușcate, multe dintre 
cele 170 de soiuri de 
crizanteme, 80 de so
iuri de garoafe sau 
nenumăratele soiuri de 
trandafiri care se cul
tivă azi. in țara noastră. 
Fantezia organizatori
lor reconstituie ade
vărate unghere de 
frumusețe : Grădina
vtlceană, peisajul flo
ral bihorean, miniatu
ralul parc bucureștean, 
aranjamentele florale 
ale Sibiului și ale 
Clujului-Napoca, vi
guroasa constelație de 
petale a Codlei, 
plantele decorative ale 
Aradului, ecourile

Comuna Samsîau, județul Satu Mare 
situată mai mulți ani la rînd în fruntea întrecerii 

socialiste între localitățile rurale

mal se întorsese de la se
mănat, cu imaginea muncii 
de înaltă calitate efectua
tă de mecanizatori și coo
peratori, în frunte cu pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție, ing. Li- 
viu Groza, pentru ca anul 
viitor cooperativa să atin
gă mult rivnitul prag al 
celor 8 000 kg de griu 
la hectar.

— Vă propun să continui 
eu prezentarea „oglinzii" 
așezării noastre — ne spu
ne primărița comunei, to
varășa Elisabeta Șimonca, 
ea fiind cea care tocmai 
intrase în birou. O voi face 
însă „din mers", străbă- 
tînd împreună comuna pe 
la „punctele fierbinți" de 
lucru pe care le am în
scrise pe agenda activită
ților zilei.

Noul chip al loca
lității — oglinda hăr
niciei și spiritului 
gospodăresc al oa
menilor. Preocupările 
consiliului popular pentru 
dezvoltarea agriculturii se
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mirabile grădini cultivate 
cu sfeclă de zahăr și car
tofi de către gospodarii 
care locuiesc în acele 
locuri. Primărița ne spune 
că, la îndemnul consiliului 
popular, care coincidea și 
cu doleanțele cetățenilor, 
formulate la întilnirile cu 
deputății, in ultimii ani a 
început o bătălie hotărită 
împotriva risipei de pă- 
mint, pentru redarea în 
cirouitul agricol a noi șt 
noi suprafețe. Rezultatul 7 
Tn ultima , perioadă, în 
urma măsurilor inițiate de 
consiliul popular privind 
restringerea perimetrului 
construibil și mutarea in 
vatra satului a gospodă
riilor izolate, reducerea 
drumurilor și a terenuri
lor virane din intravilan, 
comuna a ciștigat 25 hec
tare pentru agricultură. 
„Viitorul ne rezervă în a- 
ceastă privință ciștiguri de 
teren agricole și mai mari 
— ne informează interlo
cutoarea. Noua schiță de 
sistematizare a comunei 
prevede reducerea perime
trului cu cel puțin 40 Ia 
sută, rezultînd astfel 160 
hectare ce vor fi redate a- 
griculturli". De altfel, noul

In toate satele aparținătoa
re. Ele sint rezultatul ne
mijlocit atit al contribuției 
bănești a populației (an de 
an in acest cincinal s-au 
realizat obiective social- 
culturale și edilitare intre 
2,4—3,7 milioane lei), cit și 
al participării însuflețite a 
cetățenilor la prestarea de 
muncă patriotică in bene
ficiul obștii. Sint de men
ționat, între cele mai re
cente realizări, 3 unități 
comerciale, un cămin cul
tural cu 300 locuri pentru 
locuitorii satului Marna, 
modernizarea a 70 km de 
drumuri și a 15 km do 
străzi, extinderea trotua
relor cu 6 km, plantarea a 
15 000 puieți pomi fructi
feri șl meliferi etc.

Virtuțile dialogu
lui larg și deschis cu 
cetățenii, ale receptivi
tății dovedite de deputati 
fată de propunerile gos
podărești ale locuitorilor 
sînt relevante in multe pri
vințe. De altfel, la baza 
bunelor rezultate obținute 
de consiliul popular comu
nal in toate sectoarele dc

activitate se află perma
nenta conlucrare cu cetă
țenii. Astfel, de cîțiva anî 
medicii din comună și-au 
extins — prlntr-un pro
gram săptăminal aprobat 
de consiliul popular la su
gestia cetățenilor — aria 
activității (consultații, con
trol preventiv al stării de 
sănătate, educație sanitară) 
în toate cele 5 sate ale 
comunei, în afara celui de 
reședință. După cum, tot 
ca urmare a statornicei le
gături cu cetățenii, .promo
vată de edilii comunei, ca 
și a priceperii cu care 
aceștia ii atrag și-l antre
nează pe locuitori Ia reali
zarea obiectivelor propuse, 
în satele Sanislăului cu
noaște in ultimii ani o 
dezvoltare fără precedent 
rețeaua prestărilor de ser
vicii pentru populație, al
cătuită în prezent din peste 
30 de unități, care satisfac' 
o gamă largă de trebuințe.

Consiliul popular acordă 
o atenție deosebită proble
melor autofinanțării, aco
peririi cheltuielilor din ve
niturile proprii. In acest 
sens s-a urmărit dezvolta
rea prestărilor de servicii 
si a micii industrii, a celor
lalte sectoare aducătoare 
de venituri în bugetul 
local. Așa se face că in 
acest cincinal veniturile 
locale au crescut cu peste 
1 milion Tei, incepind cu 
anul 1983 comuna autofl- 
nanțîndu-se integral.

Consiliul popular, gospo
darii Sanislăului sint ferm 
hotărîți să investească in 
continuare și mai multă 
hărnicie și pricepere la te
melia consolidării și înflo
ririi de viitor a localității 
lor. Și ce alt exemplu mai 
semnificativ și emoționant 
in acest șens poate fi, o 
dată cu ambiția neobosită 
de sporire rapidă a produc
țiilor agricole, ca acela al 
marii ofensive declanșate 
pentru fixarea „nisipurilor 
zburătoare", pentru trans
formarea, in etape, a în
tregii suprafețe de 6 000 
hectare terenuri nisipoase, 
mai slab productive, din 
raza comunei, in adevăra
te grădini cu producții su- 
perintensive! In ulttma 
vreme, a început aici o 
mare lucrare de investiții 
pentru amenajarea unei 
ferme pomicole — care va 
fi și o veritabilă bază do 
cercetare științifică pentru 
realizarea unor soiuri de 
mere cu caracteristici su
perioare in cadrul Stațiu
nii pomicole a județului. 
Primele 250 de hectare — 
pe care screpere uriașe șl 
alți giganți ai îmbunătăți
rilor funciare au executat 
nivelări de dune ce atin
geau si înălțimea de 8—10 
m, plus lucrări de drena- 
re — vor începe să fie 
plantate încă din această 
toamnă.

...In fața unor asemenea 
mărturii de energică băr
băție și de îndrăzneală 
creatoare tn bătălia pentru 
creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului, pen
tru producțiile „de aur" 
ale viitorului, nu poți să 
nu trăiești sentimentul ste
nic că locuitorii Sanislău
lui. în frunte cu comuniș
tii, își merită cu prisosință 
aura de eroi ai muncii 
epoca cea mai eroică și 
mai bogată in împliniri 
istoria patriei.

din 
cea 
din

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scîntell"

NEHOIU : Valorificarea 
superioară a masei 

lemnoase
înnoirea și perfecționarea tehno

logiilor de fabricație in scopul va
lorificării superioare a ..aurului 
verde" din județul Buzău constituie 
preocuparea maioră a harnicului 
colectiv de oameni ai muncii de Ia 
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Nehoiu. Ast
fel, in perioada care a trecut din 
acest an, specialiștii acestei unități 
fruntașe au conceput și aplicat teh
nologii moderne de fabricație prin 
care s-a obținut o producție supli
mentară in valoare de circa 10 
milioane lei. Demn de reținut este 
și faptul că peste 40 la sută din 
producția de mobilier s-a realizat 
pe seama produselor noi si repro- 
iectate. (Stelian Chiper).

Foto : S. Cristian

aurii ale Blajului, 
împreună cu acea 
școală a florlculturli 
românești care este 
laboratorul 
țări de la 
configurează . .
nă un peisaj însuflețit,

care
de cerce- 
Băneasa, 

! impreu-

in care munca și pa
siunea specialiștilor a- 
slgură mesaje de fru
musețe pentru casele 
noastre, pentru viata 
noastră de flecare zi. 

Buni dimineața, flori 
de toamnă ! tn Expo-

zlțla de la Sala Dalles 
vibrează in aceste zile 
culoare, lumină și 
prospețime din toate 
grădinile țării.

Mihai 
NEGUIESCU

BOULE CARDIOVASCULARE IN OBIECTIVUL SPECIALIȘTILOR
5

tăzi pot fi tratați chirurgical, deve
nind oameni activi, utili familiei și 
societății.

— Pe locul doi, ca frecvență, se află 
cardiopatia Ischemică sau boala vase
lor coronariene care irigă mușchiul 
inimii. Ce speranțe aduc noile cer
cetări științifice și experiența rețelei 
medicale din țara noastră 7

— Au fost prezentate un număr 
foarte mare de comunicări care au 
arătat progresele inregistrate la noi 
in tară în ce privește diagnosticarea 
precoce a bolii, aplicarea unui tra
tament mai rațional din punct de ve
dere al medicamentelor adresate fie- 
câre*. f°™e clinice in parțe, ca și a 
posibilităților de tratament chirur
gical, in cazurile in care este nece
sară o intervenție, pe baza unor noi 
metode de investigații. S-a desprins 
rolul important pe care îl au in pre
venirea bolii reducerea factorilor de 
risc ai bolii coronariene : în primul 
rmd hipertensiunea arterială, hiper- 
colesterolemia, fumatul, diabetul za
harat, apoi obezitatea, sedentarismul, 
acidul urle crescut, stresurile. Toate 
aceste aspecte, precum șl noile me
tode de recuperare a celor care au 
suferit un infarct miocardic, au fost 
bine definite și în schimbul de ex
periență ce a avut loc în cadrul unei 
mese rotunde.

— Cardiomiopatiile sint boli care 
afectează mușchiul inimii și repre
zintă un domeniu mai nou de cerce
tare. Care este stadiul cercetărilor de 
la noi din țară 7

— Cauzele acestor boli sînt in ge
neral mai puțin cunoscute, de aceea 
comunicările din acest domeniu mai 
nou al cardiologiei au stirnit un viu 
interes, în special rezultatele și ex
periența clinicilor de specialitate din 
București, Timișoara, Iași, Cluj- 
Napoca, Tirgu Mureș, Craiova in 
ce privește stabilirea diagnosti
cului prin mijloace noi de in
vestigare și adecvate, dintre care 
ecocardiograma contribuie în mod 
esențial la precizarea precoce a bolii. 
In funcție de stadiul și forma clinică 
a bolii se poate administra un trata
ment eficace și la timp pentru a pre
veni evoluțiile severe, mai grave.

în concluzie, se poate aprecia că 
această prestigioasă manifestare 
științifică a oferit cardiologilor și ce
lorlalți specialiști din diferite dome
nii ale medicinii datele cele mai noi 
și experiența acumulată in diferite 
clinici din țară. în asa fel incit întreg 
personalul medical de specialitate să 
răspundă dezideratelor, sarcinilor 
politicii sanitare din țara noastră cu 
privire la 
vasculare 
nătate.

Recent, ș-au încheiat la București lucrările celui de-al IH-Iea Congrea 
național de cardiologie. Timp de 3 zile, cei peste 500 de nartlcipanti. me
dici din toate domeniile de specialitate din întreaga tară si personalități 
științifice din U.R.S.S., R.D.G.. R.F.G., Cehoslovacia. Ungaria. Kuweit au 
dezbătut, in cadrul ședințelor de comunicări și al meselor rotunde, cele 
mai noi date cu privire la prevenirea și tratarea corectă, eficientă a bo
lilor cardiovasculare cu largă răspindire in multe țări și la noi. Conf. dr. 
POMPILIU POPESCU, secretar al Societății de cardiologie si secretar coor
donator al acestei prestigioase manifestări științifice, a răspuns solicitării 
noastre de a ne împărtăși citeva concluzii desprinse din lucrările și ra

poartele prezentate.

— In ce privește tematica congre
sului. ea a inclus prioritățile medi
cale din tara noastră si din lume in 
domeniul sănătății publice. Astfel, 
s-au dezbătut problemele hiperten
siunii arteriale — considerată a fi 
boala cu cea mai largă răspindire în 
cele mai multe țări și la noi, pre
cum și prevenirea primară si secun
dară a celor mai frecvente boli car
diovasculare,

— Dată fiind răspîndirea hiperten
siunii arteriale, vă rugăm să vă re
feriți Ia rezultatele noi obținute in 
prevenirea sau stăplnirea acestei boli.

— Raportul de sinteză și comuni
cările s-au referit la prevenirea și 
epidemiologia hipertensiunii arteria
le pe baza celor mai noi cuceriri știin
țifice și tehnice, a experienței acu
mulate in țara noastră atit in cerce
tare, cit și in practica medicală, in 
fiecare centru universitar și in fle
care județ. Astfel, acum se cunoaște, 
pe baza investigațiilor inițiate, citi 
bolnavi cu hipertensiune arterială 
avem și ce rezultate s-au obținut, pu- 
nindu-se accent mai ales pe depista
rea la timp a bolii hipertensive pen
tru a nu se ajunge la complicații. 
S-au dezbătut problemele referitoare 
la tratamentul corect, la modalitățile 
de' tratament in funcție de stadiul 
de evoluție a bolii. S-a subliniat 
importanța educației sanitare in acest 
domeniu pentru că, mai ales in forma 
incipientă a bolii, in formele ușoare 
de hipertensiune, un rol foarte Im
portant 11 are tratamentul nemedi- 
camentos, boala ameliorindu-se prin 
simple măsuri de igienă a vieții : 
activitate fizică, alimentație raționa
lă și cu sare mai puțină, odihnă, evi
tarea stresului, scăderea în greutate 
a celor supraponderali, combaterea 
sedentarismului, tn cadrul unei mese 
rotunde s-a făcut un util schimb de 
experiență : specialiști din centrele 
universitare București, Iași, Cluj- 
Napoca au demonstrat impor
tanța colaborării dintre medic șl 
pacient in tratamentul hiperten
siunii arteriale, in așa fel incit 
pacientul să nu abandoneze de 
la sine tratamentul chiar dacă se 
simte mai bine sau i-a scăzut ten
siunea. Raportul de sinteză prezentat 
a pus in lumină cele mai noi date 
cu privire Ia factorii care joacă un 
rol important in producerea hiper-

tensiunii arteriale și în funcție de 
aceștia stabilirea indicațiilor tera
peutice necesare.

— Ce date noi s-au comunicat în 
legătură cu reumatismul articular 
acut și cardiopatiile reumatismale 7

— Din comunicările științifice 
și dezbaterile din cadrul mesei 
rotunde desprins importan-

ța prevenirii reumatismului 
ticular acut prin tratarea 
ginelor ștreptococice in mod ri
guros, pentru că aceste infecții cu 
streptococ (care apar Ia copii și ti
neri) se află la originea bolii, de
termină mai tirziu apariția bolii reu
matismale la nivelul articulațiilor 
afectind în același timp șl inima. în 
ce privește prevenirea acestor boli 
s-au stabilit, pe baza noilor cercetări, 
norme precise pentru tratarea co
rectă a streptococului. în cazul în 
care totuși copilul sau adolescentul 
a făcut reumatism poliarticular acut 
este necesar să se prevină un nou 
puseu prin dlspensarizarea bolnavu
lui și urmărirea cu responsabilitate 
a tratamentului, rezultatele fiind în
totdeauna bune.

— Cea de-a treia tematică — bo
lile cardiovasculare congenitale — 
s-a bucurat de un interes deosebit 
din partea participanților din țară și 
a specialiștilor veniți din alte ’

— Acest interes se datorează 
tulul că multe din aceste boli 
pină acum evoluau grav (multi 
mureau in primii ani ai vieții lor) in 
prezent pot fi vindecate gratie noilor 
miiloace de investigare care dau po
sibilitatea de a se pune un diagnostic 
corect și la timp, pentru a se in- 

■terveni chirurgical, tn cadrul lucră
rilor congresului au fost prezentate 
rezultatele deosebit de bune obținute 
în domeniul chirurgiei cardiovascu
lare la Spitalul Fundeni. Spitalul 
Militar din București, Clinica din 
Tirgu Mureș. Multi dintre copiii care 
pină mai ieri îșl pierdeau viața, as-

țări, 
fap- 
care 

copii

prevenirea bolilor cardio- 
și păstrarea stării de Bă-

Convorbire realizată de
Elena MANI1J
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Responsabilitate și abnegație muncitorească in întreaga activitate economică

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR 
-PREGĂTITĂ TEMEINIC!

Pentru dezvoltarea zootehniei

IN SILOZURI - CANIIIUTI CIT MAI MARI RE FURAJE!
Mai sint doar cîteva sâptămîni pină la începutul anului 1986, primul 

on al viitorului cincinal, in acest scurt răstimp, concomitent cu eforturile 
pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a planului pe acest an, in 
întreprinderile și centralele industriale se fac intense pregătiri pentru 
producția anului viitor. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar ca in perioada care urmează să fie soluționate toate pro
blemele producției din anul 1986, astfel ca să nu rămînă nimic necla
rificat, ca activitatea economică să se desfășoare din plin încă din prima 
zi a noului an.

Ținînd seama de aceste cerințe am analizat cu factori de răspundere 
din Centrala industrială de produse anorganice din Rîmnicu Vilcea care 
este stadiul pregătirilor pentru producția anului viitor, ce măsuri s-au 
întreprins ori trebuie să se ia în continuare pentru a se asigura con
diții optime de desfășurare a activității economice.

Contractele 
economice - 

neîntîrziat 
perfectate!

De la început se cuvine precizat 
că anul viitor, pe ansamblul centra
lei, producția-marfă urmează să 
marcheze o creștere importantă, de 
11,5 la sută. De fapt, sporul princi
pal de producție se localizează la 
Combinatul chimic din Giurgiu, unde 
vor intra in funcțiune o serie de ca
pacități noi, iar altele se vor afla 
in etapa atingerii parametrilor pro
iectați. In marea majoritate a uni
tăților centralei, sarcinile de plan nu 
vor fi insă cu mult mai mări decit 
in, acest an, accentul punindu-se pe 
laturile calitative, de eficientă ale 
activității economice.

Se știe că pentru buna pregătire 
a unui nou an de muncă esențială este 
stabilirea structurii producției, adică 
a sortimentelor ce vor fi fabricate. 
De aceea, un prim subiect abordat 
se referă la stadiul incheierii con
tractelor de desfacere a producției și 
de aprovizionare tehnico-materială. 
Interlocutor : ing. Ionel Mihai, di
rector comercial al centralei in
dustriale :

— Producția-marfă destinată con
sumului intern are în totalitate des
facerea asigurată pentru produsele 
la care se întocmesc balanțe mate
riale, iar acțiunea de contractare se 
află în curs de desfășurare. Desigur 
există o anumită întîrziere, determi
nată de faptul că multe balanțe ma
teriale s-au definitivat mai tîrziu 
decit prevede legea. Pentru a începe 
contractarea, important este, ca fo
rurile de resort ale beneficiarilor 
sau unitățile beneficiare să trimită 
cit mai rapid „desfășurătoarele", 
adică să ne comunice sortimentele de 
produse care doresc să' le primească 
in cadrul cotelor alocate. --

— Timpul este scurt și mai sint 
multe de făcut pentru încheierea' 
contractelor cu beneficiarii din țară. 
Cum v-ați organizat pentru a termi
na această acțiune cit mai rapid, 
înainte de începerea noului an de 
muncă ?

— Deși este o activitate, tntr-un 
anumit sens, de rutină, ea impune 
maximă responsabilitate pentru că 
structurează obligațiile pe care ni le 
asumăm. Avem experiența anului 
trecut, cind, la unele sortimente cu 
pondere în structura producției 
calculele necesare, precum și formu
larea 'obligațiilor contractuale s-au 
realizat cu ajutorul calculatorului e- 
lectronic, ' ceea ce ne-a permis să 
ciștigăm 15—20 de zile. Acest sistem, 
aplicat la combinatele din Rimnicu 
Vilcea, Govora și Tîrnăveni, va fi 
extins acum la contractarea a circa 
80 la sută din produsele noastre.

— Din moment ce elaborarea pe 
calculator a contractelor este atît de 
eficientă, de ce nu generalizați acest 
sistem 7

— Sint unități ale centralei — la 
Giurgiu, Ocna Mureș și Turda — 
care nu au calculator propriu, dar 
care, cu sprijinul organelor locale, ar 
putea avea acces in această perioadă 
la calculatoarele centrelor teritoriale. 
Programul pentru calculator il avem, 
el poate fi preluat și implementat, 
cu mici adaptări, de către toate uni
tățile centralei. în ce ne privește, 
întreprindem demersurile necesare, 
dar, repet, multe depind de înțele
gerea arătată acestei probleme pe 
plan local.

Desfacerea
și aprovizionarea 

- organizate 
exemplar!

— într-unul din numerele prece
dente ale ziarului a fost prezentată 
experiența Combinatului chimic 
Rimnicu Vilcea cu privire la des
facerea unor produse destinate pieței 
interne prin intermediul bazei jude
țene de aprovizionare tehnico-mate
rială. Avind in vedere avantajele a- 
cestui sistem, va fi el extins în 
anul care urmează ?

— Desigur, este foarte avantajos 
să lucrezi cu un singur beneficiar — 
B.J.A.T.M. Vilcea — decit cu sute 
de beneficiari diverși, care solicită, 
de regulă, cantități reduse de produ
se — precizează tovarășul Radu 
Licea, șeful serviciului desfacere. în 
anul 1986, sistemul va fi aplicat de 
trei unități ale centralei: Combinatul 
chimic Rimnicu Vilcea, Combinatul 
de produse sodice Govora și Combi
natul chimic Giurgiu, pentru o par
te din producția lor. Extinderea 
acestui sistem este condiționată de 
asigurarea de către bazele județene 
a condițiilor de preluare a producției, 
mă refer mai ales la spații și re
cipiente de depozitare.

— Avem dificultăți mari in livra
rea pesticidelor și insecticidelor către 
unitățile agricole din țară — inter
vine in discuție tovarășul Simion 
Țuligă, șeful serviciului aproviziona
re. Aceste produse sint necesare 
unităților agricole in anumite pe
rioade. Zilnic trebuie să ambalăm in 
butoaie 80 tone de produse. Butoaie
le le procurăm cu dificultate, iar 
sistemul de recirculare a acestora 
funcționează defectuos. Cel mai a- 
desea ambalajele nu sint restituite 
nici după primul ciclu de folosire, 
iar multe din cele care ne sosesc 
sint foarte deteriorate. Pe scurt, 
sistemul de ambalare a pesticide
lor și de recirculare a ambalajelor 
este costisitor, ineficient. Există 
și o soluție mai simplă, mai efi
cientă : bazele teritoriale ale agri
culturii să organizeze preluarea in 
cisterne sau recipienti mai mari a 
tuturor cantităților de pesticide ne

cesare unităților agricole din raza 
lor de activitate. Noi am putea tri
mite produsele în cisterne, de regu
lă, pe calea ferată, așa cum a in
dicat recent conducerea partidului. 
Bazele agriculturii și-ar forma ast
fel din timp stocurile necesare de 
pesticide pe care le-ar putea dis
tribui direct și la momentul oportun' 
unităților agricole.

— Ce ar fi necesar pentru adopta
rea acestui sistem de desfacere a 
pesticidelor ?

— Noi am încercat acest sistem cu

la Centrala industrială 
de produse 
anorganice 

din Rîmnicu Vîlcea

bazele din Arad și Giurgiu. De ase
menea, multi beneficiari au trimis 
la noi autocisterne pentru a încărca 
direct pesticidele. Considerăm insă 
că nu este necesar să se aștepte pină 
cind toți beneficiarii și, mai ales, 
bazele de aprovizionare ale agricul
turii se vor convinge de avantaje, ci 
trebuie ca sistemul desfacerii prin 
cisterne pe calea ferată să fie impus 
de forurile de resort.

— Ați intervenit în discuție cu o 
propunere interesantă, dat fiind 
■faptul că răspundeți și de asigurarea 
ambalajelor. Totuși, care este stadiul 
perfectării contractelor de aprovi
zionare tehnico-materială pentru pro
ducția any lui 1986 ?

— în general, același ca și în cazul 
desfacerii producției. Cu precizarea 
că noi sintem acum în postura de 
beneficiari, deci așteptăm contracte
le de la furnizori. Sint însă și pro
bleme de fond care trebuie soluțio
nate de coordonatorii de balanță și 
de ministerele de resort, întrucît la 
unele materii prime cantitățile re
partizate nu concordă cu necesitățile 
reale, determinate pe baza planului 
producției fizice și a normelor de 
consum aprobate. Aș mai face o re

Desigur, nu am reținut decit cîteva din aspectele pregătirii producției 
anului 1986 in această importantă centrală industrială. O analiză distinctă 
se cere întreprinsă, bunăoară, la Combinatul chimic din Giurgiu, unde 
problemele ce trebuie rezolvate sint mult mai complexe, pornind de la 
realizarea anumitor investiții, atingerea parametrilor proiectați la Uîiele 
din noile capacități intrate în funcțiune și pină la asigurarea forței de 
muncă. Așadar, în perioada următoare, mai sint multe lucruri de pus la 
punct și, de aceea, trebuie să se acționeze cu răspundere și competență 
pentru ca noul an să înceapă sub cele mai bune auspicii.

Cornelii! CARLAN
i Ion STANC1U

„REALIZAT PRIN AUTOUTILARE" 
-o inscripție aflată pe o treime 

din utilajele și instalațiile din dotare
întîmplarea a făcut ca, . într-una 

din diminețile trecute, reporterul să 
ajungă la întreprinderea de suban- 
samble și piese pentru mijloace de 
transport Oradea o dată cu. inginerul 
Gheorghe Măduța, directorul unită
ții. Acesta cuprinde platforma indus
trială cu privirea și ne spune :

— Prin 1968 aici era doar o baltă 
în toată puterea cuvintului. Imagi- 
nați-vă că terenul a trebuit ridicat 
cu aproape un metru și jumătate. 
Dar ce producea Întreprinderea a- 
tunci ? Blacheuri, paturi metalice, 
stropitori, tomberoane, feronerie pen
tru construcțiile de locuințe. Azi 
profilul producției este cu totul altul.

Drumul dezvoltării întreprinderii, 
cu toate cele patru etape parcurse 
pină acum, il găsim sugestiv ilustrat 
in expoziția din holul pavilionului 
administrativ. Comparațiile sint 
semnificative : activitatea unității a 
început — pe actuala platformă — cu 
350 de oameni, iar astăzi lucrează 
aici de zece ori mai mulți muncitori 
și specialiști, în condițiile in care va
loarea producției a sporit de aproa
pe 100 de ori. „Puteți să ne vorbiți 
despre cîteva fapte cu totul deose
bite ale colectivului ?“ — ne adresăm 
directorului. în loc de răspuns, din- 
sul ne conduce la sectorul de auto- 
utilări. Aici ne dă și explicația pe 
care o așteptam : „O treime din mij
loacele tehnice ale întreprinderii sint 
rodul autoutilării”.

Străbatem halele întreprinderii. 
Agregate speciale, utilaje complexe 
și moderne, multe dintre ele (circa 
100) purtînd inscripția : „Realizat 
prin autoutilare". Fiecare utilaj 
își are istoria sa, concentrînd multe 
ore și zile de muncă intensă, de efort 
creator. Un exemplu : instalația au
tomată de șlefuit, și lustruit. între
prinderea orădeană produce o gamă 
diversă de repere pentru echiparea 
mijloacelor de transport. Multă vre
me, șlefuirea, prelustruirea și lus
truirea — operații premergătoare 
acoperirilor electrochimice — s-au

ferire la contractarea importurilor, 
în general, se poate aprecia că im
porturile au scăzut considerabil și 
ele se vor diminua in continuare 
•pe măsura fabricării în țară a unor 
materii prime. Dar, așa cum preciza 
secretarul, general al partidului, și 
importurile, strict necesare, trebuie 
contractate și asigurate din vreme. 
Este bine să sp știe că numai 1—2 
procente din totalul materialelor de 
care avem nevoie se aduc din im
port. Fără ele nu putem realiza 
producția, deci nici exportul. Sint 
materiale care anii trecuți nu au 
fost contractate din vreme, dar pină 
la urmă tot s-au adus, tîrziu și cu 
costuri ridicate.

Modernizarea - 
principalul obiectiv 
al pregătirii interne 

a fabricației
în paralel cu activitatea de asigu

rare a bazei tehnico-materiale și de 
desfacere a producției, în fiecare 
unitate a centralei se acționează 
pentru pregătirea internă a fabri
cației.

— Prin lucrările de reparații și 
întrețineri, prevăzute a fi finalizate 
în luna decembrie, se creează con
diții ca toate instalațiile existente 
6â funcționeze la întreaga capacita
te — este de părere ing. Emanoil 
Anca, director eu probleme de plan- 
producție. Subliniez insă că totul 
va depinde de asigurarea ritmică 
cu resurse materiale și energetice. 
La clorura de vinii, bunăoară, se 
poate obține lesne o producție cu 
10—15 la sută mai mare decit cea 
prevăzută în proiect, in condițiile 
funcționării continue, fără între
ruperi, a instalației. Esențial este 
ca fiecare instalație să funcționeze 
la parametri optimi, pentru a per
mite încadrarea de la început în 
normele de consum mobilizatoare, 
care au fost stabilite pentru 1986.

— Unitățile centralei și-au dez
voltat an de an capacitățile de 
producție, au fost construite insta
lații noi pe baza celor mai mo
derne tehnologii. Este de la sine 
înțeles deci că s-a creat un de
calaj între nivelul tehnologic al ca
pacităților mai vechi și cel al capa
cităților intrate recent in funcțiune. 
Ce măsuri se întreprind pentru mo
dernizarea tuturor instalațiilor ?

— Un element calitativ important 
al cincinalului viitor, element care 
va fi sesizabil incă din anul 1986, 
este orientarea fermă spre moder
nizarea tehnologiilor și diversifi
carea produselor — ne spune ing. 
Marin Rămneanțu, director general 
adjunct al centralei. Obiectivele 
concrete in acest domeniu sint cu
prinse intr-un program amănunțit, 
care se înfăptuiește riguros, îm
preună cu unitățile de cercetare și 
proiectare de profil. Intimpinăm însă 
greutăți în privința promovării unor 
soluții de modernizare care presupun 
unele investiții. De exemplu, de doi 
ani este elaborată documentația pen
tru modernizarea instalațiilor de fabri
care a anumitor insecticide și inter
mediari care nu-și ating parametrii 
proiectați, dar nici pină acum nu a 
fost deschisă finanțarea acestor lu
crări.

executat! cu polizoare normale cu 
pislă cu diferite inserții. O instalație 
automată de șlefuit și lustruit adusă 
din import a funcționat o perioadă 
de timp cu rezultate bune, dar la un 
moment dat nu a mai făcut față ce
rințelor producției în continuă creș
tere. „Să încercăm să realizăm noi 
una, cu forțe proprii" — a propus în 
1981 lăcătușul Mihai Timar. Mulți au 
socotit încercarea drept o bătaie de 
cap in plus. „De gindit am gîndit 
mult, ce-i drept, dar pină la urmă 
am izbutit — ne spune Mihai Timar.

La întreprinderea de subansamble și piese 
pentru mijloace de transport Oradea

De la unul o idee, de la altul alta, 
pină am realizat, o instalație mult 
mai bună decit cea importată. Le-am 
zis atunci vorbe destul de aspre ce
lor care înainte îl luau în brațe pe 
«las’ că merge și așa». Aveam și ar
gumente : noua instalație înlocuia 
munca destul de dificilă a unui nu
măr de 18 oameni pe zi“.

A fost primul succes care a dat 
aripi ingeniozității tehnice, a stimu
lat efortul creator propriu. Colectivul 
de la „autoutilări" numără azi aproa
pe 100 de oameni, toți cu o înaltă 
pregătire profesională. Oameni cu 
noul „in singe" — precum inginerii 
Petru Hulea, Elena Codrean, Nicolae 
Bordușan, subinginerul loan Arde
lean, maiștrii Pavel Molnar, Vasile 
Tripe și Teodor Cuc, muncitorii cu 
înaltă calificare Mihai Timar, Panait 
Emeric, Alexandru Hie, loan Ma
ghiar, Nicolae Lambing — ridică' 
permanent, prin exemplul lor perso
nal, ștacheta pasiunii și hărniciei, 
a calității și exigenței în muncă. De 
fapt, în acest sector se spune că 
orice succes deschide drumul spre o 
nouă realizare tehnică. Și aceasta

TIMIȘ

Cămările de nutrețuri sint pline, 
dar nu în toate unitățile agricole

SUCEAVA

Rezerve există, trebuie 
valorificate deplin

Sporirea continuă a efectivelor de 
animale, la toate speciile, precum 
și necesitatea creșterii producțiilor 
de carne și lapte : in județul Ti
miș aceste obiective se înfăptuiesc 
cu succes, ca urmare a aplicării unui 
amplu și complex program de mă
suri elaborate din inițiativa comite
tului județean de partid. Din datele 
existente la direcția agricolă jude
țeană rezultă că la fin sarcina stabi
lită a fost realizată in proporție de 
106 la sută, cele mai mari cantități 
fiind realizate in unitățile aparținind 
consiliilor agroindustriale Topolovă- 
țu Mare, Timișoara. Cenei. Orțișoa- 
ra și altele. în prezent, pentru pe
rioada de stabulație, silozurile sint 
umplute cu furaje cțin categoria su
culentelor. „Deși pe cimp mai sint 
încă resurse vegetale neadunate —

La C.A.P. Movilița, județul Ialomița, cocenii de porumb sint adunați pentru 
insilozare

ne spune ing. Andrei Mareș. șeful 
compartimentului bază furajeră de 
la direcția agricolă județeană, pro
gramul stabilit la nivelul județului a 
fost deja îndeplinit, pină la 31 .oc
tombrie insilozindu-se 27 000 tone fu
raje suculente peste necesarul sta
bilit. Desigur, acțiunea va continua 
pină cind vor fi adunate toate re
sursele vegetale pe care le oferă cim-, 
pul, mai ales că nu in toate unități
le cămările zootehniei sint pline 
ochi". ' ......

Ne aflăm in unitățile consiliului 
agroindustrial Timișoara. Datorită 
spiritului responsabil cu care con
ducerile și specialiștii din unitățile 
agricole au acționat încă din vară, 
necesarul de fin a fost depășit cu 44 
la sută. Este urmarea creșterii pro
ducției de lucerna și trifoi la hectar 
și a recoltării acestora la timp și 
fără pierderi. „Cu toate că ne-am a- 
șigurat. cantități sporite de fin — ne 
spune tovarășa Irma Bloh, președinta 
consiliului agroindustrial — am or
ganizat in așa fel munca in fiecare 
unitate incit și la suculente să fie 
depășite sarcinile, stabilite. Pină joi, 
31 octombrie, am insilozat coceni 
în amestec cu tăiței. sfeclă furajeră, 
frunze și colete de sfeclă de zahăr și 
alte resturi vegetale cu circa 2 000 
tone mai țnult decit necesarul stabilit. 
In continuare formații alcătuite din 
zootehniști și mecanizatori adună, 
prepară și conservă toate resursele 
vegetale din cimp".

O experiență valoroasă in asigura
rea unor nutrețuri de calitate și in 
cantități sporite pentru o variată si 
îndestulătoare furajare a animalelor 
au dobindit și lucrătorii de la asocia
ția. economică intercooperatistă de 
ingrășare a tineretului bovin Du- 

deoarece după fabricarea unei noi 
instalații incep imediat căutările 
pentru realizarea altui utilaj necesar 
producției. Așa s-a reușit ca, după 
executarea unui mare număr de 
standuri de. probă, să se treacă la fa
bricarea unor mașini mult mai com
plexe, cum sint cele de frezat 
canale longitudinale ori cele de fre
zat variații chei, care au contribuit 
la triplarea productivității muncii, 
Ja utilizarea mpi bună a suprafețe
lor de producție, o astfel de. mașină 
Înlocuind 7—8 mese de lucru. An de 

an zestrea tehnică a unității s-a îm
bogățit cu noi și noi utilaje de mare 
randament, de la mașini de nituit 
epicicloidal și de îndoit profile pină 
la linii de cromare neagră, de zin- 
care pe rame și tamburi, competitive 
pe plan mondial.

Important este și faptul că prin 
autoutijare s-au rezolvat multe pro
bleme ce păreau la un moment dat 
insolubile. Așa este cazul instalației 
de sablat și cauciucat. Peste 80 la 
sută din vanele aflate în dotarea În
treprinderii sint protejate cu cauciuc 
special rezistent la acizi. Singura În
treprindere care asigura „recondițio- 
narea" lor era întreprinderea „Anti- 
corozivul" din București. Un singur 
calcul arăta însă că numai cheltuie
lile de transport depășeau 600 000 lei 
anual. „Dacă procedam tot așa in 
continuare, asta însemna pagubă si
gură pentru noi" — ne spune ingine
rul Petru Hulea. în plus, Întreprin
derea era în plină dezvoltare, nece
sitățile sporeau. Azi, instalația de 
sablat și cauciucat, realizată cu forțe 
proprii, răspunde tuturor cerințelor 
producției. Nu există, de altfel, si

deștii Noi. Aici, activitatea de strin- 
gere și depozitare a furajelor nu 
contenește nici o clipă, pe tot par
cursul zilei, practic întregul colectiv 
Jucrind efectiv la stringerea. trans
portul și insilozarea nutrețurilor. în 
ciuda condițiilor mai puțin favorabi
le ale acestui an. prin administra
rea de îngrășăminte organice și fo
losirea unor surse locale de apă, su
prafețele cultivate cu trifoliene au 
dat producții mari, la care s-au adău
gat cantități insemnate de iarbă cosi
tă chiar de pe marginea drumurilor, 
astfel că față de necesarul stabilit 
pentru acest an s-au asigurat cu a- 
proape 3 000 tone de fin în plus. A 
fost realizat și programul de insilo- 
zare a suculentelor, pe lingă porum
bul siloz asigurindu-se cantități mari 
de coceni in amestec cu tăiței, ciocă-

Foto : Aurel Papadiuc 
lăi măcinați. După cum aflăm de 
la inginerul Aron Ursei, directorul 
unității, această asociație reușește de 
4 ani consecutiv să se situeze in 
fruntea unităților de profil din ju
deț, atit in ce privește sporul zilnic 
de creștere in greutate a animalelor, 
cit și Ia realizarea planului de car
ne. Este iarăși un argument care 
pledează convingător pentru necesi
tatea ca toți lucrătorii din zootehnie 
să se simtă'- puternic mobilizați in 
acțiunea de stringere și depozitare a 
nutrețurilor.

Sigur, in județ sint și unități care 
n-au reușit să-și asigure întregul ne
cesar de furaje pentru sezonul fri
guros, in special datorită slabei preo
cupări a consiliilor de conducere și 
specialiștilor, așa cum este cazul 
cooperativelor agricole de producție 
Banloc. Toager, Opătița. Stamora 
Germană, Igriș, Saravale. Rărtoș 
Specialiștii de la direcția agricolă ju
dețeană se află în prezent pe teren, 
analizind situația din fiecare unita
te și sprijinind organizarea și condu
cerea activității de stringere și depo
zitare a furajelor acolo unde mai sint 
incă surse nevalorificate. Se are. in 
vedere și măsura ca, in cadrul ace
luiași consiliu agroindustrial,, unită
țile care au excedent de fin să vină 
în sprijinul celor ce nu și-au putut 
asigura acest nutreț, cu obligația 
însă ca necesarul de suculente să 
și-l procure, în continuare, întrucît 
pe cimp se mai află cantități de co
ceni și sfeclă furajeră, pină la ni
velul necesarului stabilit, în funcție 
de efectivele de animale și produc- 
țiild planificate. '

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

tuații in care sectorul de autoutilări 
să nu soluționeze sarcini de strin
gentă actualitate, cu efecte . econo
mice apreciabile. Anul trecut, de 
exemplu, cei de la autoutilări au 
realizat, pentru prima dată in țară, 
o linie de iridizare, tehnologie de 
vîrf care, printr-o tratare in profun
zime a materialelor, elimină opera
țiile de acoperiri electrochimice cos
tisitoare. în același timp. no,ua .teh
nologie' asigură un considerabil, spor 
de productivitate și o precizie di
mensională fără reproș corpurilor 
rotative pentru mecanismele de în
chidere a ușilor. Reușita apare cu 
ătit mai meritorie cu cit în țară nu 
există nici o unitate specializată în 
realizarea integrală a unei linii de 
acoperiri electrochimice.

— Tot ce producem noi trebuie să 
fie la un înalt nivel tehnico-calita- 
tiv, deoarece reprezintă și un export 
indirect, releva directorul întreprin
derii. însăși concurența de pe piața 
externă ne obligă să realizăm pro
duse de, tehnicitate superioară, ; cu 
prelucrare avansată. și de înaltă efi
ciență. Adaptabilitatea sporită la 
schimbările frecvente ce survin . în 
structura producției, realizarea sar
cinilor ce decurg din programele spe
ciale de creștere a productivității 
muncii . și îmbunătățire. a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor nu 
pot fi rezolvate optim fără un susți
nut efort propriu, fără investiție de 
inteligență.

Acum Întreprinderea se află în 
fața unei noi etape de dezvoltare, 
cea de-a cincea, urmind să asimileze 
în fabricație noi ansamble și piese 
de schimb pentru automobilele 
„Oltcit", autoturismele de foarte mic 
litraj „Lăstun", pentru alte autove
hicule. începe deci o nouă etapă și 
pentru specialiștii și muncitorii din 
sectorul de autoutilări al unității.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Concomitent cu efectuarea celor
lalte lucrări din campania agricolă de 
toamnă, in județul Suceava continuă 
stringerea ultimelor cantități de fu
raje. Au fost depozitate cu 7 348 tone 
mai mult fin decit anul trecut și șe 
acționează pentru asigurarea cantită
ților prevăzute și la celelalte sorti
mente. Prin construirea a 35 finare 
noi s-au asigurat depozitarea si păs
trarea in condiții foarte bune a pește 
40 Ia sută din cantitatea totală de fin.. 
Totodată, pentru creșterea valorii nu
tritive a furajelor, comitetul' Județean 
de partid a indicat ca întreaga .cantita
te de coceni să fie tocată și jrisilOȚ 
zată în amestec cu frunze, comete și 
tăiței de sfeclă de zahăr. în JO uni
tăți' agricole toca rea cocenilor", se 
face cu combine de recoltat furăje, 
la care motoarele cu ardere intenxă 
au • fost înlocuite cu motoare ele<A 
trice. Cum se acționează pentru echi
librarea balanței furajelor ?

Un raid efectuat în consiliul agro
industrial Verești a scos in evidentă 
responsabilitatea cu care se munceș
te in majoritatea unităților agricole 
de aici pentru depozitarea unor can
tități - cit ’mai mari de furaje. ’ La 
cooperativa agricolă Fîntinele, pen
tru celb 1900 taurine și 1 600 ovine 
s-au asigurat cantități mai mari de 
fin și de grosiere față de cantitatea 
prevăzută și continuă depozitarea 
suculentelor — coceni tocati in ames
tec cu tăiței de sfeclă. „La cimp mai 
avem 700 tone de coceni — ne spune 
președintele unității. Constantin Ti- 
mofte. Cu 12 atelaje, transportăm co- 
lete de sfeclă și coceni pe care-i to- 
căm și însilozăm. Zilnic insilozăm 
cite 50 de tone furaje. Vom mai de
pozita tăiței și colete de sfeclă de 
zahăr. De' la fabrica de zahăr din 
Pașcani ne-au fost expediate însă 
doar 450 tone tăiței de sfeclă, așa că 
ritmul livrărilor trebuie intensificat 
pentru ■ a-i putea, folosi la însi- 
lozare“.

Cantități suplimentare de fin s-au 
depozitat la cooperativa agricolă Si- 
minieea și la asociația economică 
intercooperatistă pentru creșterea și 
îngrășarea tineretului' taurin din 
Hătitești. Cooperativa agricolă Simi- 
nicea a depășit planul și Ia insiloza- 
rea.suculentelor, situația din acest an 
fiind radical îmbunătățită fată , de 
1984. cind a trebuit sa cumpere im
portante cantități de furaje. Și la 
Asociația economică intercooperatistă 
Hăntești se muncește intens; pentru 
însilozarea conți taților de suculente 
și grosiere prevăzute. „Avem 4 200 
tone, capete tineret tațirin —. ne spu
ne tovarășul Alexandru Bondar, di
rectorul asociației. Pentru aceste ani

La Fabrica de unelte și plase de pescuit Galați

PRODUSE DE LARGA UTILITATE

Directorul Fabricii de unelte și 
plase de pescuit din Galați, ingi
nerul loan Vasiliu (de 30 de ani la 
conducerea unității, om venit din 
Deltă, pasionat in ale pescuitului), 
ne vorbește despre activitatea aces
tui harnic colectiv de oameni ai 
muncii, in proporție de peste 80 la 
sută femei. Fabrica, extinsă și mo
dernizată în ultimii ani, produce 
unelte și materiale pentru pescuit 
în ape interioare, în Marea Nea
gră și pentru pescuitul oceanic. 
Mai nou, unității i s-a încredințat 
și realizarea sforii pentru balotat 
paie și furaje in agricultură, o ac
tivitate deosebit de. importantă, 
prin care se vizează înlocuirea sîr- 
mei, ceea ce înseamnă o impor
tantă economie de metal. Pentru a 
completa profilul fabricii gălățene, 
să amintim și de milioanele de 
saci pentru preambalat cartofi și 
ceapă, datorită cărora. transportul 
și păstrarea acestor legume se 
realizează in condiții mult mai 
bune. Fapt pentru care interlocu
torul nostru face o paranteză, 
adresind și pe această cale un 
apel către cei care manipulează 
acești saci: să aibă în vedere nece
sitatea recuperării și refolosirii 
acestora de mai multe ori, întru- 
cît, cu prea multă ușurință, ei sint 
legați neglijent de către cei care 
ambalează marfa, iar apoi tăiați la 
intimplare in unitățile de legume- 
fructe, făcîndu-i inutilizabili.

— Procedîndu-se in acest fel — 
ne spune directorul fabricii — noi 
abia dacă mai prididim să facem 
saci, dovadă și creșterea cantita
tivă a comenzilor pe care le - pri

male am depozitat cantități aprecia
bile de fin și suculente, dar sintem 
deficitari la grosiere. Azi transpor
tăm cu 5 platforme trase de tractoa
re cocenii de la cooperativa agricolă 
vecină, reușind să depozităm zilnic 
cite 38 tone in amestec cu tăiței de 
sfeclă.'

Dacă în unitățile menționate can
titățile de furaje depozitate sint su
ficiente, la cooperativa agricolă Ve
rești s-a depozitat cu 350 tone mai 
puțin fin decit este prevăzut, restan
țe inregistrindu-se și la suculente și 
grosiere. Ce se face pentru acoperi
rea acestui deficit ? „Vom mai insi- 
loza 2 500 tone tăiței de sfeclă, care 
ni se cuvin pentru cantitatea de 
sfeclă de zahăr; livrată — ne spune 
ing. Fănică Cotos. șeful fermei zoo
tehnice. Azi am transportat cu 6 
atelaje și o platformă trasă de trac
tor 36 tone coceni, pe care ii depo
zităm in amestec cu colete de sfeclă. 
jJJu vom putea depozită însă decit 
1 ^00 tone coceni. Pentru a nu rămi- 
ne deficitari la fin. am contractat 
250 f\ne de la C.A.P. Vicovu dă Sus, 
pe cafv'l vom transporta in perioa
da urm.Voâre“- Și mai necorespunză
toare esw» situația la cooperativa a- 
gricolă zd^'fiștea. Aici s-a depozitat 
numai o treVne din cantitatea de fin 
planificată și''- 71 la sută din cea de 
grosiere. Doar V suculente se. va asi
gura necesarul pentru hrana anima
lelor. „Faptul că \ceastă cooperativă 
agricolă are mai pu\ 7? 7ul‘aie >J1 de
pozite nu este întîmp\'lor — ne spu
ne Borea Cașcaval. irt\ inerul șef al 
consiliului agroindustrial Verești. 
Cadrele de conducere a^,e acestei 
cooperative agricole nu au \organizat 
temeinic recoltarea furajeîx'1’- n7 
le-au gospodărit bine. Din â<eastă 
cauză, acum sint nevoiți să cumț'ere 
fin de la unitățile agricole din zo\'a 
submontană a județului. Iată de < e 
sprijinim această unitate- să-și asi
gure suculente in cantități mari“.

Asemenea acțiuni trebuie între
prinse în toate unitățile in care ba
lanța furajeră este deficitară. în ju
deț există posibilitatea insilozării u- 
nor cantități mari de furaje sucu
lente și grosiere. Pină la sfirșitul li
nului. pe parcursul desfășurării pro
cesului de producție, fabricile de za
hăr și cele de spirt, bere și amidon 
vor putea livra 80 000 tone tăiței de 
sfeclă și peste 35 000 tone borhoturi. 
Acum trebuie acționat cu maximă 
operativitate pentru stringerea, 
transportul și depozitarea cocenilor, 
a tuturor resurselor de furaje.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii"

mim an de . an, în vreme ce prin 
unități comerciale sau în gospodă
riile cetățenilor se află un număr 
important de saci deteriorați.

în ceea ce privește profilul de 
bază al fabricii, menționăm că aici 
se confecționează pentru sectorul 
naval parime de diferite diametre 
și i lungimi, precum și traule de 
pescuit. în urma unor studii și a 
unei documentări efectuate la fața 
locului, adică pe oceane,. a fost 
creat de către fabrică un nou. tip 
de traul, cu o durată dublă de ex
ploatare față de cel produs pină 
acum. Tot la fabrica din Galați se 
confecționează și traule pentru 
pescuitul în Marea . Neagră, plasă 
de pescuit pentru toate întreprin
derile de . profil din țară, precum 
și plasa necesară la realizarea de 
năvoade, taliene, vintire, setei, 
ave, rărești, ti fane, lăptașe, prosto- 
voale și altele. Și incă ceva : pla
nul de producție prevăzut pentru 
perioada care a trecut din acest 
an, ca , și din actualul cipcinal este 
la această oră nu numai îndeplinit, 
ci și depășit. Printre cei mai harnici 
oameni ai muncii de aici, fruntași 
între fruntași, se află Margareta 
Mihalache. Partena Constantinidis, 
Sofia Deceanu, Paraschiva Șerban, 
Elena Busuioc, Emil Banaga și 
alții. Cu astfel de oameni — har
nici, întreprinzători, inventivi — 
succesele repurtate devin lesne de 
înțeles. Iar cele viitoare prind 
contur de pe acum.

Dan PEĂEȘU
corespondentul „Scinteii"
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ANGAJAREA PATRIOTICĂ
A TEATRULUI CONTEMPORAN

Patriotismul - care a fost fenomenul cel mai 
viu și dinamizator al teatrului nostru incă de la 
originile sale, cind cei dinții slujitori ai scenei 
militau pentru întărirea conștiinței naționale 
- rămine și pentru arta contemporană un obiec
tiv educativ nobil și măreț totodată. Patriotismul, 
alături de afirmarea spiritului revoluționar și în 
strinsă legătură cu el, componente fundamen
tale ale omului nou, reprezintă dimensiuni pe 
care teatrul de azi și-a propus să le dezvolte 
intens, atît prin valorificarea repertoriului clasic 
național (inspirat de evenimentele istorice, din

luptele pentru libertate șl independență), cît, 
mai ales, prin promovarea acelor scrieri noi care 
cultivă dragostea de patrie, consolidind, inari- 
pind virtjțile de muncă și creație ale oameni
lor, stimulind angajarea revoluționară pentru 
edificarea unei societăți noi : societatea socia
listă.

Atît cei chemați să reflecteze asupra progra
melor de activitate ale teatrelor, cît și artiștii 
care - prin talentul și dăruirea lor - dau stră
lucire spectacolelor, au permanent in conștiință 
cuvintele secretarului general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu : „In întreaga activi
tate politico-educativă de formare a omului nou 
trebuie să punem pe prim plan dezvoltarea pa
triotismului revoluționar socialist, a dragostei 
față de patrie, a răspunderii și atașamentului 
față de popor, față de cuceririle sale revoluțio
nare, a hotăririi de a lupta și munci pentru 
făurirea socialismului și comunismului, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței și suveranității 
României".

Demnitatea muncii 
și creației

Numeroase au fost împreju
rările in care secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a referit la 
necesitatea desfășurării unei ample 
și diversificate .activități de edu
care a oamenilor muncii, cu pre
cădere a tinerei generații, in spi
rit patriotic, revoluționar „Patrio
tismul, dragostea și devotamentul 
față de țară — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt o expre
sie a conștiinței revoluționare, co
muniste, expresia îndatoririi de 
onoare a fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii față de glia 
strămoșească și față de -noua socie
tate".

Relevind pregnaht gîndirea 
profund originală a secretarului 
general al partidului nostru, prin 
această succintă definiție, se sub
liniază de fapt cu vigoare faptul 
că atît cinstirea trecutului glorios 
al poporului nostru, prin cunoaște
rea istorie; lui multimilenare, cit și 
respectul, și înțelegerea marilor rea
lizări .die socialismului, constituie 
temeiul educației tuturor oameni
lor muncii in spiritul înaltelor sen
timente patriotice, al unei nețăr- 
•fnurite iubiri față de tară. Acest 
substrat bivalent, sintetizator, ex
primă în mod necesar și obiectiv 
conținutul noțiunii de patriotism.

De la începutul existenței sale, 
dar mai ales in ultimele două de
cenii, Teatrul dramatic din Baia 
Mare, teatru înființat în ultimele 
decenii pentru a contribui la dez
voltarea spirituală a unui puternic 
(vechi, dar mai ales nou) centru 
muncitoresc a avut ca un prim 
obiectiv al activității sale promo
varea dramei istorico-patriotice de 
amplă rezonantă în rindurile spec
tatorilor. Această legitimă orien
tare spre reprezentarea unor tul
burătoare pagini din istoria mile
nară a poporului nostru a presupus, 
o judicioasă orientare repertorială, 
dar și angajarea celor mai bune 
forțe actoricești, regizorale și sce
nografice.

Au rămas memorabile numeroase 
spectacole care au evocat mari 
personalități ale istoriei patriei 
noastre: Bogdan Vodă („Steaua 
zimbrului" de Valeriu Ănania), 
Mircea cel Bătrîn („Io, Mircea 
Voievod" de Dan Tărchilă), Ște
fan cel Mare („Apus de soare" 
de B. Șt. Delavrancea) Vlad Te- 
peș („Moartea lui Vlad Te- 
peș“ de Dan Tărchilă), Vlaicu Vodă 
(„Vlaicu Vodă" de Ăl. Davilla), 
Horea („Procesul Horea" de 
Alexandru Voitin), Avram Iancu 
(„Avram Iancu" de Pavel Bellu) 
ș-a.

Aniversarea a 2050 de ani de la 
crearea primului stat centralizat și 
independent condus de marele rege 
Burebista a fost marcată prin 
spectacolul „Rămas bun soare 
apune" de Alexandru Popescu, 
centenarul cuceririi independenței 
depline de stat a României în 1877 
— prin „Muntele cu 77 de 
inimi" de Pavel Bellu, împlinirea 
a șase decenii de la făurirea sta
tului național unitar român — cu 
„Vasile Lucaciu" de Dan Tăr
chilă, momentul instaurării Repu
blicii în urma abolirii monarhiei 
prin „Adio, majestate" de Alexan
dru Voitin.

Evenimentele politice mai apro
piate — cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 1944, cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu-*

Iui — au fost evocate prin piesa 
„Oameni care tac" de Alexandru 
Voitin, ca un omagiu pe care co
lectivul de oameni ai muncii din 
ac'est teatru l-au adus luptei eroice 
a comuniștilor din ilegalitate în 
'preajma actului revoluționar al 
eliberării de acum 40 de ani.

Din discuțiile purtate cu specta
torii, din dezbaterile organizate pe 
marginea acestor prestigioase pro
ducții artistice rezultă, încă o 
dată, pasiunea, interesul publicului 
pentru piesa istorică, pentru acele 
opere dramatice care sint nu numai 
dovezi emoționante ale unui zbu
ciumat, dar strălucit trecut isto
ric, ci, in același timp, și o ga
ranție a unui „viitor de aur" al 
poporului nostru, cum spunea Poe
tul.

Dar trecutul istoric al neamului 
nostru este numai rădăcina adine 
înfiptă în pămînt a unui viguros 
copac, a cărui coroană, frunză și 
floare rodesc astăzi, prin grija și 
munca de zi cu zi a constructori
lor societății noastre socialiste. 
Răspunzind nevoii spectatorilor săi 
de a se intîlni cu eroi contempo
rani, cu frămîntări specifice acestor 
ani, teatrul nostru a fost o bună 
și constantă gazdă și pentru nu
meroase opere de certă valoare, 
ideatică și artistică, din creația 
dramatică actuală, atît de diversă, 
ca tematică și modalități de ex
presie. Semnificative sint în acest 
sens, piese de Paul Everac, Ro
mulus Guga, Marin Sorescu. Adrian 
Dohotaru, Tudor Popescu, Nelu 
Ionescu ș.a.

Stagiunea trecută a înregistrat 
un frumos succes, îndeosebi la pu
blicul tinăr, care trebuie să rămî- 
nă mereu în atenția tuturor facto
rilor educativi, cu premiera pe 
țară „Poveste de dragoste cu An- 
dra Cantuniari" de Mircea Marian, 
autor băimărean, o dramatizare a 
romanului apărut in urmă cu cîțiva 
ani, piesă tipică pentru fizionomia 
acelor tineri de azi care re
fuză o existență comodă, lip
sită de griji, in beneficiul unui 
șantier care are cu adevărat 
nevoie de aportul lor creator. Sim
țim solidar cu spectatorii noștri 
nevoia unor piese mai direct și 
specific inspirate din spiritualita
tea națională (spiritualitate Ia care 
a participat din vechime și parti
cipă azi, zona din nordul țării în 
care ne aflăm). Ne-ar bucura dacă 
am găsi, printre operele noi ale 
dramaturgilor noștri, noi piese de 
înaltă ținută ideatică și estetică 
reflectînd demnitatea muncii și 
creației, ilustrînd și stimulind ma
nifestarea spiritului revoluționar — 
texte ce ar constitui premise idea
le pentru exercitarea rolului mode
lator al teatrului.

Colectivul teatrului băimărean, 
animatorii săi nu vor uita nicioda
tă că aici, în nord-vestul Româ
niei. răspunzind cu entuziasm ape
lurilor formulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului nostru, au de 
îndeplinit o nobilă misiune, dorită 
și întrezărită cu clarviziune încă 
din secolul trecut de Iosif Vulcan, 
care vedea in teatru, precum și 
noi astăzi, un loc unde „virtutea 
se premiază și viciul se pedepsește 
cumplit, unde curajul se glorifică 
și lașitatea se disprețuiește, unde 
patriotismul se-ncunună“.

Valeriu ACHIM 
directorul Teatrului dramatic, 
din Baia Mare

tînd din înțelesurile pe care oame
nii le-au desprins din învățămin
tele vremii si din filozofia clasei 
muncitoare, din principiile revolu
ționare transpuse în realități ale 
vieții noastre de politica partidu
lui. care face din trăirea patriotică 
forță generatoare a înfăptuirilor 
socialiste. în acest sens, in Rapor
tul la al XIII-lea Congres al P.C.R. 
se subliniază însemnătatea formă
rii si cultivării oamenilor noștri pe 
măsura doveditelor lor capacități 
de creație și a sarcinilor desăvîr- 
Sirii construcției socialismului. 
Astfel, se impun rațiuni majore și 
se desprind sarcini și obiective 
prioritare în activitatea cultural- 
artistică. educativă, implicit ' în 
aceea teatrală, in toate/domeniile 
creației, scriitorilor și artiștilor re- 
venindu-Ie înalta îndatorire patrio
tică de a face cunoscute admira
bilele disponibilități spirituale ale 
poporului nostru si marile sale în
făptuiri, de a cultiva virtuți. ca
racteristice. de a îmbogăți perso
nalitatea umană cu noi dimensiuni 
în .spiritul patriotismului socialist, 
al umanismului revoluționar.

în acest spirit, tn anii socialis
mului s-a creat și se creează o 
literatură patriotică intim legată de 
viata poporului nostru. Transfi
gurând artistic dominantele epo
cii, dramaturgia națională. și 
prin ea 1 teatrul, este firesc să se 
dezvolte pe specificele ei linii de 
forță, să potențeze energii, să sti
muleze comportamentul superior, 
fapta, perfecționarea — prin aura 
artistică a transfigurării.

Implicat în faptul diurn sau in 
marile încercări, patriotismul se 
traduce printr-o infinitate de ma
nifestări. tot atîtea surse si iposta
ze posibile în creația literar-dra- 
matică. în realizarea scenică. Tea
trul nostru si-a manifestat conclu

dent receptivitatea prin remarcabi
le realizări ale noii dramaturgii 
românești, transmise îndeobște prin 
spectacole de valoare, de oameni 
ai scenei receptivi la specifica. vi
brație patriotică. Unor scriitori ca : 
Horia Lovinescu și Paul Everac, 
Mihai Davidoglu. Lucia Demetrius 
sau Al. Voitin. Dumitru Radu Po
pescu. Titus Popovici și Marin So
rescu. Theodor Mănescu. Mircea 
Radu Iacoban, Leonida Teodores- 
cu. Virgil Stoenescu. Dan Tărchilă, 
Andi Andries. Dorel Dorian. Paul 
loachim și altora le datorăm, piese 
de firească gravitate. încărcate de 
energii active, opere care trăiesc 
prin vibrație patriotică și o trans
mit. dau forță si noblețe literaturii 
noastre dramatice noi. duc, prin 
spectacolul teatral, la momente de 
specifică. înaltă comunicare între 
scenă si sală, sub semnul mîndriei 
patriotice. Există asemenea piese, 
si de ele. și de cît mai multe si 
mai valoroase astfel de noi creații 
este nevoie, deoarece publicul aș
teaptă pe scenă opere majore, con
taminante prin vibrație patriotică, 
scrieri dramatice în care eroii să-și 
trăiască incandescent pasiunea si 
să-și exprime irezistibil convinge
rile. să realizeze artistic cu auten
ticitate adevărul existentei lor. 
Sînt valori cerute de epocă și aș
teptate de oamenii ei de la crea
torii de literatură si de artă, sînt 
cerințe către care este orientată 
creația contemporană de documen
tele de partid, sînt sarcini primor
diale de a căror îndeplinire răs
pund toti cei care au nobila mi
siune de a contribui pe căile artei, 
ale culturii, creînd sau difuzînd 
creații, la formarea oamenilor noi, 
constructori conștienti si devotați 
ai socialismului si comunismului in 
patria noastră.

Virgil BRADĂTEANU

La Ciucea, acolo 
unde Crișul Repe
de, domolit o clipă 
intr-o boltă largă, 

își adună puterile pentru a 
săgeta brusc spre vest, un 
grup de scriitori — insotit 
de un altul, mai numeros, 
de iubitori ai poeziei — au 
marcat cu solemnitate „în
toarcerea autorului". Sigur, 
aici, in singurul loc in care 
se .simțea cu adevărat 
acasă, după cum mărturi
sea intr-o tulburătoare 
scrisoare dinspre sfirșitul 
vieții, autorul nu putea fi 
decit Octavian Goga, „în
toarcerea" luînd forma 
dialogului peste timp, a 
meditației adinei și com
plexe asupra unei lirici 
structural militante. Ca 
Eminescu, Argiiezi și 
Blaga, Goga este, după 
inspirata formulă călines- 
ciană, un „păzitor al solu
lui veșnic" al țării, un re
per etern pe o hartă pururi 
vie in sufletele noastre. 
Glas al permanenței, al 
prezenței românești ire
ductibile, opera lui nu s-a 
istorizat, n-a devenit o 
valoare muzeală. Acesta a 
fost de altfel adevărul 
energic pus in lumină de 
noua ediție a Festivaiului- 
concurs de creație literară 
„Octavian Goga", organizat 
prin tradiție de Asociația 
scriitorilor, Comitetul ju
dețean Cluj de cultură și 
educație socialistă și Cen
trul de îndrumare a crea
ției populare. Dubla articu
lație a festivalului, prilej 
de simultană reflecție cri
tică asupra creației celui 
care s-a vrut „un mare pe
dagog al neamului", „un 
sămănător de credințe și 
un sămănător de biruință", 
dar și de continuare — de 
la orizontul de sensibilita
te al actualității — a lec
ției de poezie angajată in 
care s-a ilustrat cîntărețul 
vrerilor Ardealului, a slu
jit excelent intențiile orga
nizatorilor. „Nu ne-am 
propus, spunea tovarășa 
Maria Cristian, președinta 
comitetului județean de 
cultură, să comemorăm 
pur și simplu un poet, nu 
am dorit, cum se spune 

, îndeobște, să aducem un
' -• i vrut

vitalitatea 
militante, perma- 
creației patriotice 

'facă din senti- 
țării un sentiment

a avut loc în sala (brusc 
neîncăpătoare) Bibliotecii 
Centrale Universitare din 
Cluj-Napoca. Afluența de 
public, nu Întotdeauna în
registrată in 
zii, a fost o 
a interesului 
zia de țară, 
țională il stîrnește in rin
durile tinerei generații. 
Comunicările prezentate, 
asupra cărora mă voi opri 
rezumativ, numai pentru 
a sublinia capacitatea au
torilor de a crea noi punc
te de vedere asupra unei 
opere înscrise definitiv 
in patrimoniul nostru de 
suflet, s-au ridicat la înăl
țimea acestei receptivități. 
Glosele criticului și istori
cului literar Mircea Tomuș, 
„Poezia țării și tara poe
ziei", au lansat o seducă
toare ipoteză de cercetare.

astfel de oca- 
primă dovadă 
pe care poe- 
de luptă na-

schimbările bazei. metrice 
a versului efectuate de 
Goga in tălmăcirea cele
brei opere a lui Imre 
Madăch, dar și deplasările 
semnificative ale accen
tului de pe ideea nudă pe 
lirismul profund, modifi
cări ce au dus in final la 
o rostire poetică mai melo
dioasă, mai fluentă și mai 
expresivă decît a origina
lului. O prețioasă restitu- 
ție critică, „Publicistica 
militantă a lui Octavian 
Goga“, disociind riguros 
partea luminoasă, patrioti
că a gazetăriei poetului de 
alunecările din ultima pe
rioadă 
purtat 
cetător 
Popa.

Prin 
cilor Cornel Moraru („Poe
zia contemporană din re-

a activității sale, a 
girul sobrului cer- 

dujean Mircea
intervențiile criti-

poeziei militante

Devotament față de 
idealurile socialismului

pios omagiu, ci am 
să subliniem 
poeziei 
riența 
apte să 
mentul 
estetic fundamental". Acest 
obiectiv, prin excelență 
critic, anțintește izbitor 
punctul de vedere maio- 
rescian din celebrul Raport 
academic de premiere a 
primului volum. Poezii, al 
lui Goga, raport în care se 
reliefau cu o justețe me
reu confirmată în timp atît 
patriotismul „adevărat și 
adînc", cît și manifestarea 
lui „în dreapta măsură a 
frumosului".

Pe aceste coordonate 
trasate cu clarviziune a 
evoluat si simpozionul „Li
rică și militantism", care

Nuanțind și corectînd 
puncte vechi de vedere, 
sprijinite in parte pe con
fesiunile lui Goga însuși, 
criticul a urmărit cu fi
nețe fenomenul de conver
tire a toposului în patos. 
O asemenea ipoteză recti
fică sensibil vechea și de 
acum obosita imagine a 
„monografului" satului, în- 
locuind-o cu aceea a crea
torului unei mitologii li
rice viguroase clădite din 
durere, revoltă și speranță. 
Mai fidel, în aparență, in
terpretărilor clasice, Vasile 
Fanache a insistat și el 
asupra legăturii spațiu-su- 
flet, asupra dialecticii eului 
poetic. Nouă a fost in 
această viziune critică pu
nerea în lumină a rolului 
„paterilor" : dealul, codrul, 
riul, munții, pămintul, 
recurența unor imagini de 
acest fel explicînd mai 
limpede caracterul bărbă
tesc, mobilizator al poe
melor. Alte cercetări au 
explorat laturi mai puțin 
cunoscute ale creației poe
tului. Se știau, de pildă, 
meritele excelentului tra
ducător din maghiară, ger
mană și italiană care a 
fost Octavian Goga, un cri
tic de autoritatea lui 
Al. Piru susținînd — încă 
de acum două decenii — 
că, Ia fel ca la Eminescu, 
tălmăcirile poetului arde
lean au, practic, valoarea 
unor creații proprii. în 
„Goga și o nouă geneză a 
«Tragediei omului»", criti
cul Veress Zoltăn a ilumi
nat un „caz excepțional al 
perfecțiunii artei traduce
rii". Demonstrația Iui a 
avut în vedere îndeosebi

vistele noastre de azi"). 
Valentin Tașcu („Poezia și 
spiritul vremii)" și Con
stantin Sorescu („Noi virs- 
te ale realului in poezia 
contemporană") s-a făcut 
pasul firesc și necesar spre 
mai buna situare — în 
contemporaneitatea crea
ției literare — a operei lui 
Octavian Goga, spre evi
dențierea resorturilor ac
tuale ale militantismului. 
Raza considerației critice 
a fost în aceste cazuri 
prelungită oportun și asu
pra unor puncte nevralgi
ce ale poeziei de azi, în
deosebi ale celei tinere, 
precum imixtiunea nonva
lorilor, decalcul abia mas
cat al modelelor, transfor
marea unor 
prețioase în 
bile, abuzul 
prozaism.

Analizate 
compus din scriitori cunos- 
cuți, precum Ion Vlad, Au
rel Rău, 
Horia 
Poantă ș.a., 
zentate în 
lului au 
tă fațetă 
receptare 
creației 
de a ne 
treacăt, asupra unor domi
nante lirice, ar fi necesa
ră evidențierea caracteru
lui deloc „regional" al con
cursului. Cind Ia o aseme
nea competiție a tinerelor 
talente participă autori 
din 20 de județe, amănun
tul se încarcă cu semni
ficații noi, îndreptățind 
implicit dorința organiza
torilor de a transforma în 
viitor această tradițională

cuceriri lirice 
mode perisa- 
de ironie și

de un juriu

Eugen Uricaru, 
Bădescu, Petru 

creațiile pre- 
cadrul festiva- 

constituit cealal- 
a procesului- de 
și valorificare a 

clasicilor. înainte 
referi, fie și în

întîlnire de toamnă intr-un 
adevărat „festival național 
de poezie". Dacă adăugăm 
la această diversitate „geo
grafică" remarcabila va
rietate de ocupații ale par- 
ticipanților (care s-au do
vedit a fi muncitori, ingi
neri, tehnicieni, militari, 
profesori, cadre didactice, 
activiști culturali etc.), ob
ținem argumente noi, con
vingătoare asupra difu
ziunii largi a culturii in 
mase, asupra generalizării 
actului creator in toate 
sectoarele societății, așadar 
exact asupra acelor carac
tere specifice ale Festiva
lului național ‘ 
României" in 
său. Elocvent în acest con
text e și faptul că Marele 
premiu „Octavian ■ Goga" a 
fost decernat de exigentul 
juriu tinerei muncitoa
re Georgeta Mănilă din

' Miercurea Ciuc (laureată 
și in faza republicană a 
precedentei ediții a „Cin- 
tării României"). Situate 
la fertila confluență a sen
timentului cu ideea, poe
mele ei vădesc stăruitoare 
preocupări pentru concen
trarea expresiei, pentru o 
rostire modernă, dar fără 
ostentație. Alt laureat, in
ginerul piteștean Nicolae 
Badi, e autorul unor poe
me delicate, dominate de 
veghea „Ia porțile iubirii". 
Vasile B. Gădălin din 
Cluj-Napoca, alt laureat 
al festivalului, e autor de 
energice declamații patrio
tice, toate versurile lui in- 
dicind un adept al expre
siei directe de comunica
re, al poeziei de celebrare 
a înfăptuirilor prezentului. 

Un recital actoricesc din 
poezia lui Octavian Goga, 
desfășurat cu concursul ac
torilor Maria Seleș, Emi- 
lian Belcin (singurul de 
altminteri care a recitat — 
excelent ! — și nu a „citit", 
conform unei practici pă
guboase, din nefericire tot 
mai extinsă în ultima vre
me), Paul Basarab și Ion 
Tudorică, un altul din crea
țiile proprii, în Care au 
excelat Mariana Bojan, 
Petre Bucșa, Horia Bă
descu, Doina Cetea, Aurel 
Gurghianu, Vasile Igna, 
Negoită Irimie, Letay La- 
jos, Teohar 
Mircea, 
Adrian
Rău, Viana Ser ban, Mircea 
Vaida, în fine, un animat 
spectacol folcloric oferit 
pe scena Complexului mu
zeal „Octavian Goga" din 
Ciucea de către elevii Li
ceului de artă din Cluj- 
Napoca și poeții premiați 
au completat agenda unui 
festival complex, care și-a 
respectat esențiala meni
re : aceea de a face din 
artă o fereastră deschisă 
spre om, spre frumos, spre 
valorile durabile ale poe
ziei militante.

„Cîntarea 
ansamblul

Mihadaș, Ion 
Nicolae Mocanu, 
Popescu, Aurel

Stimularea spiritului 
revoluționar

în dramaturgia românească pa
triotismul înnobilează mari opere 
din trecut și de azi. expresie a 
conștiinței datoriei scriitorilor de 
a sluji prin creația lor patria și 
poporul, de a susține obiectivele 
primordiale ale epocii. In raport 
cu superioarele rațiuni ale scrisu
lui. printre care figurează la loc 
de cinste și angajamentul patrio
tic, aceste creații sînt pătrunse de 
valori specifice, fiind actuale pen
tru vremea lor si totdeauna con
temporane prin înălțimea ideilor 
și bogăția simțămintelor,’ prin for
ța lor de iradiere și capacitatea de 
influențare.

împrejurări caracteristice pe
rioadei de formare si de afirmare 
a teatrului românesc modern au 
tăcut ca asemenea valori să se 
transforme îndeosebi în piese de 
inspirație istorjeă națională. in 
dramaturgia strălucit ilustrată de 
Alecsandrl și Hașdeu, de Davilla și 
Delavrancea. de alti scriitori din 
secolul trecut si din primele de
cenii ale secolului nostru. Contem
porani cu vremea lor. a cărei spi
ritualitate le-a determinat creația 
si ale cărei obiective le-au. orien
tat operele, asemenea scriitori sini 
totodată contemporanii noștri si 
vor fi ai celor ce au să vină după 
noi. prin valoarea perenă a mesa
jului de natură să stimuleze trăirea 
elevată, să cultive responsabilitatea 
civică, comportarea etică, să adîn-

cească simtămîntul patriotic. Sînt 
totodată nestemate în tezaurul 
spiritualității naționale, sînt surse 
si temeiuri intr-o activitate teatra
lă cu înalte rațiuni.

Sigur însă că sursele literaturii 
patriotice nu se află exclusiv în 
istorie, asa precum patriotismul nu 
se manifestă numai în lupta arma
tă si nu se probează doar prin 
jertfe de singe. Simțămînt. con
știință în acțiune patriotismul se 
traduce prin atitudine activă în 
slujba tării si a oamenilor ei. a 
epocii : el determină o modalitate 
superioară de existentă, constructi
vă si responsabilă, convertită in 
fapte. în munca efectuată cotidian, 
afirmată si verificată in înfăptui
rile unei vieți închinate semenilor 
patriei pentru care oricine trebuie 
să fie gata să se dăruie, să dea 
totul, la nevoie chiar viata. Pa
triotismul. așadar, nu este legat 
neapărat de conjuncturi dramatice, 
de lupta violentă, de mari riscuri, 
el se manifestă cu noblețe si în 
condiții obișnuite de muncă paș
nică. de specifică edificare. în 
lupta cu fireștile greutăți, biruind 
prin efort conștient limitele devan- 
sînd timpul. In viata noastră nouă, 
la noi în România socialistă, pa
triotismul devine o stare de spirit, 
de conștiință si de simțire, el se 
manifestă curent, determinant a! 
atitor înfăptuiri excepționale. Este 
o stare de specifică elevație rezul-

Răspunzind chemării mobiliza
toare adresate teatrului în Progra
mul Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. de „a pune în scenă piese 
inspirate din munca și viata po
porului nostru", de „a reda, desi
gur, și trecutul, lupta revolu
ționară a partidului și poporului, 
dar și marea epopee a prezentu
lui, prefigurînd. totodată, viitorul 
luminos al României socialiste", 
Teatrul dramatic .,Maria Filotti" 
din Brăila își afirmă cu spirit de 
răspundere și consecventă calitatea 
de tribună în educația patriotică, 
politică, etică și estetică a maselor.

Convinși, din întreaga noastră 
activitate creatoare, de înalta dem
nitate și marea răspundere ce-i 
revine teatrului, ne-am- străduit să 
conferim artei dramatice o perma
nentă și fermă angajare in conști
ința publicului. Fiecare act de 
creație teatrală a fost gîndit in 
perspectiva finalizării comanda
mentelor politice și sociale, a dez
voltării spiritualității socialiste, cu 
o atentă deliberare asupra efecte
lor sale modelatoare.

în domeniul politicii repertoriale
— ca latură principală a activității 
teatrale — ultimele stagiuni brăi- 
lene au urmărit o fidelă concepere 
a repertoriului ca principală teme
lie a unui program ideologic, cul
tural și estetic, destinat să asigure 
o armonioasă reliefare și valorifi
care a tezaurului national, clasic și 
contemporan (fără a ignora valo
rile universale) potrivit imperati
velor educaționale specifice etapei 
istorice pe care o parcurgem.

în realizarea actului artistic am 
păstrat o grijă deosebită fată de 
patrimoniul cultural (grijă mate
rializată scenic prin montarea pie
sei „O noapte furtunoasă" și în 
pregătire, a „Scrisorii pierdute", 
capodoperele corifeului drama
turgiei românești, I. L. Caragia- 
le). Vocației patriotice exprimate în 
dramaturgia clasică i-am asociat 
noile dimensiuni ale patriotismu
lui revoluționar din dramaturgia 
contemporană. Am descoperit, ast
fel. o puternică, profundă corelare 
afectivă a spectatorului contempo
ran cu teatrul românesc actual, de 
inspirație istorică. Am căutat, eu 
alte cuvinte, să descoperim, să ac
centuăm în lucrările inspirate de 
„cronică" legătura creațiilor dra
matice cu idealurile contemporane, 
subliniind felul in care idealuri se
culare și-au găsit implicarea în 
anii noștri. Ideea de patriotism, 
am relevat-o însă si mai pregnant 
prin spectacole cu un puternic ca
racter revolutionar-patriotic. de 
elevație etică și de certă rezo
nanță educativă — al căror mesa
ger și mai ales exponent este eroul 
sau colectivitatea, concret angajate 
in realitatea contemporană.

Orientindu-ne după aceste crite
rii. am asociat ideii de patriotism 
și preocuparea descoperirii și cul
tivării valorilor dramaturgice lo
cale — brăilene — ca în cazul pie
sei „Roata" — dramatizare liberă 
după volumul „Roata cu șapte 
spițe" de Dominic Stanca, realizată 
de Corneliu Ifrim. cît și al dramei 
„Martor și judecător" de Ion Bălan
— ambele premiere absolute ale 
stagiunii trecute.

Patriotismul lui Panait Istrati, 
eroul din „Martor șj judecător", 
sau al eroului colectiv-anonim. 
(poporul român răsculat din „Roa
ta") au produs o impresie profun
dă și durabilă asupra spectatorilor 
noștri. Am dorit implicit să trans

mitem acestor spectatori, la care 
ne gîndim cu răspundere, tot 
timpul, emoția de a fi văzut im- 
pllnindu-se toate marile idealuri 
ale strămoșilor și de a face astfel 
să comunice trecutul cu prezentul 
ce vibrează de energia revoluțio
nară a socialismului.

Sub semnul cultivării patriotis
mului am fost cu deosebire pre
ocupați de relevarea eroismului 
contemporan. Ne-au interesat pie
sele al căror resort dramatic s-a 
dovedit a fi tocmai afirmarea si 
cultivarea dragostei de țară, piese 
care investighează cu competentă 
și gravitate condiția umană în con
textul societății contemporane. în 
care omul în năzuința sa transfor
matoare este puternic implicat in 
realitate. Atribuind teatrului spe
cificul unei arte vii și eficiente în 
contemporaneitate, am situat dra
maturgia contemporană pe o poziție 
dinamică și creativă a culturii so
cialiste.

In această situație, piesa „Au
dientă la consul" de Ion Brad. în
scrisă în repertoriu, a dat reverbe
rație unor sentimente de înalt pa
triotism in actualitate, prin medi
tația gravă propusă cu privire la 
cei rupți de concretul istoric, la , 
„destărati" — prin relevarea pro
fundului umanism al societății 
noastre față de cei care merită să 
fie recuperați. Sub semnul acele
iași inalte idei de patriotism, am 
pus în scenă și piesa de factură 
polițistă „Veghea" de Stefan Ber- 
ciu, prin care colectivul de actori, 
îndrumat de regizorul Marius Po
pescu, a reușit să realizeze o vi
brantă pledoarie pentru „veghea 
permanentă". pentru păstrarea
și triumful valorilor materiale și 
morale, cîștigate de societatea 
noastră prin revolutionarea conști
ințelor. O perspectivă generoasă a 
propus și „Greutatea omului", 
transfigurare scenică a unui text 
de Tudor Popescu, pledoarie pen
tru răspundere morală, pentru 
salvgardarea omenescului și ome
niei — strîns legată de un original 
apel la pace și înțelegere univer
sală.

Sub semnul aceleiași preocupări 
am inclus în repertoriul stagiunii 
în curs : „Pînda" de Ion Bălan (a 
cărei premieră a avut loc recent) 
și avem acum în studiu piese de 
Paul Everac. Tudor Negoită. Elena 
și Constantin Roșu — al căror me
saj este tocmai relevarea legăturii 
indestructibile cu pămintul natal, 
apelul la veghe pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare și cel la 
creație pentru înfăptuirea socialis
mului.

Ne-am dăruit acestei arte, 
și-acum acestui teatru — adevărat 
lăcaș de cultură, cu un ioc însem
nat in anvergura mișcării teatrale 
naționale — pătrunși de crezul 
muncii, al cinstei și al devotamen
tului fată de nobilele idealuri ale 
socialismului.

Pentru artistul contemporan, 
datoria de a-si potenta eforturile 
și de a și le închina spre cultiva
rea și înălțarea spirituală și mode
larea revoluționară a acestui neam 
atît de receptiv în fata frumosului, 
a binelui și a adevărului — consti
tuie o misiune de cea mai aleasă 
noblețe.

Constantin CODRESCU 
directorul Teatrului „Maria" 
Filotti" din Brăila

Ioan ADAM j

Răspunderile școlii
în cultivarea tinerelor talente

Colocvii realizate de Natalia STANCU........ J

Școala muzicală românească se 
mindrește cu o bogată si valoroa
să tradiție. S-au sărbătorit 125 de 
ani de la înființarea conservatorului 
ieșean, după ce. in anul precedent 
s-au împlinit 120 de ani de la crea
rea conservatorului din București, is
toria modernă a României inregis- 
trind. paralel cu configurarea școlii 
naționale de compoziție, apariția și 
dezvoltarea unui invățămint muzical 
care a avut ca scop descoperirea și 
cultivarea minunatelor talente afla
te in mijlocul poporului nostru, pre
cum si asigurarea necesității vieții 
artistice a tării cu cadre de specia
litate pregătite în școlile autohtone. 
Faptul că marii compozitori, inter- ' 
preti. animatori ai mișcării muzica
le au fost îndrumați in primii lor 
pași cu competentă profesională de 
dascăli români, demonstrează orien
tarea sănătoasă a celor ce au cres
cut cu grijă si dragoste vlăstarele 
înzestrate cu talent artistic si au 
văzut in dezvoltarea acestora spe
ranța afirmării spiritualității româ
nești cu mijloacele artei.

Revoluția de eliberare națională și 
socială deslanșată de actul istoric 
de la 23 August 1944 a deschis per
spective nebănuite de dezvoltare' în- 
vătămintului artistic. Astfel, a fost 
creat, pentru prima dată în tara 
noastră, un sistem unitar de depis
tare. selecționare, educare si in
struire a copiilor cu aptitudini mu
zicale pornind de la vîrsta preșco
lară si oină la absolvirea institute
lor de invătămint superior, cu asi
gurarea locului de muncă pentru ab
solvenți. prin repartiție guvernamen
tală. statul nostru oferind în același 
timn generoase posibilități de per
fecționare in străinătate si de 
propulsare în circuitul valorilor in
ternaționale a absolvenților cu Per
formante deosebite. Mai ales după 
anul 1965. datorită lărgirii orizontu
rilor in toate domeniile de activi
tate. slujitorii școlii muzicale s-au 
simtit îndemnați să asimileze tot ce 
e nou si valoros în cultura mon

dială și să participe cu glas dis
tinct la crearea de noi opere ori
ginale care să contribuie la îmbo
gățirea patrimoniului universal. în 
tot acest timp școlile cit profil mu
zical si-au indeplinit cu cinste me
nirea de principali factori culturali 
în localitățile de pe întreg terito
riul tării, orientînd spre liceele de 
artă elevi cu perspective de dezvol
tare in acest domeniu. La rindul lor, 
liceele asigură absolvenți pregătiți 
corespunzător pentru a activa in an
sambluri corale, orchestrale, teatre, 
tarafuri, fanfare, etc., precum si baza 
de selecție a candidatilor pentru în- 
vătămîntul superior. Astfel, atenția 
noastră s-a îndreptat cu precădere 
sore ridicarea calității procesului in- 
structiv-educativ. cunoscînd rolul 
hotăritor al primelor trepte de in
vătămint în formarea si dezvoltarea 
viitorilor muzicieni. Au fost asigu
rate si dezvoltate în permanentă ba
zele științifice ale învătămintului. 
prin depășirea abordării empirice a 
predării si învățării la disciplinele 
cu caracter preponderent aplicativ 
(instrument, solfegiu-dictat muzical, 
ansamblu coral, ansamblu orchestral, 
etc.). De asemenea tratarea inter- 
disciplinară a procesului complex de 
pregătire a viitorilor artiști, făcîn- 
du-se apel la noile cuceriri din do
meniile ciberneticii, informaticii, me
dicinii, psihologiei etc., au contri
buit la ridicarea eficientei muncii 
de formare a micilor performeri 
muzicieni.

în atentia cadrelor didactice a stat 
în permanentă ideea asigurării ca
racterului national al invătămîntu- 
lui. deziderat ce se transpune în 
viată cu măiestrie pedagogică. în 
mod diferențiat, in funcție de parti
cularitățile fiecărei vîrste a elevilor. 
Printre procedeele utilizate pentru 
aceasta amintim promovarea stator
nică a repertoriului românesc în 
programele de studii ale tuturor e- 
levilor creșterea acestora în spiri
tul respectului fată de tradițiile în- 
vătămîntului muzical autohton si re

prezentanții săi străluciți, cultivarea 
unor trăsături specifice care definesc 
stilul caracteristic sau marca scolii 
românești de interpretare. De o im
portantă esențială in formarea com
plexă a tinerilor muzicieni s-a do
vedit a fi integrarea organică a pro
cesului instructiv cu practica artisti
că. participarea directă a scolii la 
viata culturală prin numeroase con
certe. recitaluri, spectacole, emisiuni 
Radio și TV. Toate aceste orientări 
puse in slujba ridicării calității în
vătămintului nu au intirziat să con
ducă la obținerea unor rezultate 
deosebite in competiții naționale și 
internaționale. Astfel, numărul și 
calitatea succeselor au sporit de la 
o ediție la alta a Festivalului națio
nal „Cintarea României", la festiva
lul piteștean „Darclăe". la „Lira de 
aur" de la Suceava, la competiția 
anuâlă a elevilor din liceele de artă 
in cadrul concursului pe meserii. 
De asemenea; în ultimii ani invăță- 
mîntul muzical preunjversitar a cd- 
noscut o creștere fără precedent a 
numărului de premii obținute de 
participantii români la concursuri 
internaționale, demonstrind in Italia. 
R. S. Cehoslovacia. R. P. Polonă, 
Anglia. Franța, Spania etc. nivelul 
deosebit de ridicat al scolii muzipale 
românești, prin aceste succese elevii 
si cadrele didactice îndrumătoare 
străduindu-se să răspundă cu fapte 
de muncă grijii manifestate de so
cietatea noastră pentru dezvoltarea 
tinerelor talente, condițiilor minuna
te de viată si învățătură de care se 
bucură toti copiii patriei în epoca 
prezentă. Este. în același timp mo
dalitatea concretă de a contribui cu 
mijloacele specifice muzicii la afir
marea tot mai puternică a glasului 
României socialiste in concertul po
poarelor antrenate in lupta pentru 
pace, progres și civilizație pe plane
ta noastră.

Lavinia COMAN (
directoarea Liceului 'de artă 
„George Enescu" efen București
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați, in numele poporului și guvernului Mexicului, mul
țumiri pentru felicitările transmise cu ocazia sărbătorii independenței 
naționale.

Cu cele mai distinse salutări,

Intilnire la C. C 

ai P. C. R.
ZIUA naționala a republicii panama

MIGUEL/DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Concursul profesional „Mîlni măiestre”
La Vaslui s-a încheiat faza națio

nală a concursului profesional „Miini 
măiestre", organizat_ de Comitetul 
Central 
munist 
cetelor 
ușoare. . .. .
nai ..Cintarea României".

La această importantă manifesta
re. ctț caracter tehnlco-aplicativ si 
teoretic, au participat peste 60 de 
concurenti din toate iudetele țării 
si din municipiul București — cîști- 
gători ai etapelor de masă. Partici- 
pantii au dovedit pricepere. înde- 
minare. talent, cunoștințe temeinice 
in domeniul de specialitate.

al Uniunii Tineretului Co
și Comitetul Uniunii Sindi- 
din întreprinderile industriei 
in cadrul Festivalului națio-

La canătul celor două zile de con
curs. juriul a desemnat următorii 
ciștigători : Maria Nergheș — în
treprinderea de confecții „Mondiala" 
din Satu Mare — premiul I ; Vio
rica Caradan — întreprinderea de 
confecții- „Baga" din Timișoara — 
premiul II ; Safta Leca — întreprin
derea de confecții din Focșani — 
locul III : Sonica Borleanu — în
treprinderea de confecții din Vas
lui — locul IV ; Mariana Groza — 
întreprinderea de confecții din Tir- 
gu Mureș — premiul Comitetului ju
dețean Vaslui al U.T.C. ; Camelia 
Mladen — întreprinderea de confec
ții din Tulcea — premiul tinereții.

(Agerpres)

11.30 Telex
11,35

12.40
13.00
14,45

Lumea copiilor O Telefllmoteca 
de ghiozdan. „Prietenii văilor 
verzi" (color). Episodul 3.
Din cununa cîntecului românesc — muzică populară (color).
Album duminical (parțial color), 
însemne ale unul timp eroic (co
lor). Casa primului suris. 
închiderea programului.
Telejurnal

Premieră pe tară. Coproducție 
internațională. Cu : Richard Bur
ton. Vanessa Redgrave. Laurence 
Olivier. John Gielgud. Ralph Ri
chardson. Gemma Craven. Marthe Keller. Miguel Herz-Kestranek, 
Ekkehard Schall. John Shrapnel. 
Lisa Kreuzer. Ronald Pickup. Wi
liam Walton. Franco Nero, Lâszlâ 
Gălffl. Regla : Tony Palmer. Epi
sodul I.

21.50. Telejurnal 
22,00 închiderea programului.

Tovarășii Miu Dobreșcu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R., și Stefan Andrei, 
membru supleant a! Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., s-au 
intîlnlt simbătă. 2 noiembrie a.c., la 
C.C. al P.C.R., cu o delegație a Fron
tului Democratic pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Saleh Rafat 
Hamdan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al F.D.E.P. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera! al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, j-a fost transmis 
up mesaj din partea tovarășului 
Naycf Hawatmeh, secretar general 
al C.C. al F.D.E.P.. in care se ex
primă calde mulțumiri pentru spri
jinul multilateral pe care poporul 
român, P.C.R. îl acordă luptei po
porului palestinian pentru Înfăptuirea 
drepturilor sale legitime.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
o informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
P.C.R. și F.D.E.P. și au fost abor
date și unele aspecte ale situației 
internaționale. îndeosebi ale evoluției 
situației din Orientul Mijlociu.

La intilnire. care 6-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat șl 
reprezentantul 
nizațiej pentru 
la București.

Ezzat Abou El Rob. 
permanent al Orga- 
Eliberarea Palestinei

Excelenței Sale
Domnului ERIC ARTURO DEL VALLE

Președintele Republicii Panama
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Panama, am plăcerea să vă adre

se?, in nuinele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, cele 
mai bune urări de fericire personală, de pace și progres poporului panamez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Skoplje, între istorie

13.00
10.00 .... ..
18,20 Țara mea azi (color) • Tirgovlște 

— cercurile bâtrinulul copac. Re
portaj

10.35 Cintarea României (color). De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Iși dau concursul formații 
artistice din județele târli

?0,15 Film artistic (color). „Un frate 
formidabil". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor cehoslovace.

21,30 Toamnă românească — muzică 
ușoarft (color)

31,50 Telejurnal '
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LA TIMIȘOARA

Gala dramaturgiei românești actuale

Cu 82 de anf In 
urmă, prin desprinde
rea de Columbia, Pa
nama devenea stat in
dependent — o inde
pendență afectată insă 
timp de decenii de tra
tatul impus de S.U.A. 
in același an. 1903, in 
baza căruia această 
tară își atribuia „drep
tul de suveranitate" 
pe timp nelimitat a- 
supra zonei Canalului 
Panama. Pentru Re
publica Panama, pri
varea de cei peste 
1 400 kmp, roprezen- 
tind canalul propriu- 
zis și zona adiacentă. 
Însemna mult mai 
mult decit răpirea 
unei porțiuni din teri
toriul național, intru- 
cit cea mai importan
tă bogăție a acestei 
țări o constituie însăși 
așezarea sa geografică 
la răscrucea dintre 
două continente și 
două oceane. Poporul 
panamez a dus o luptă 
dlrză și consecventă 
pentru a reintra in po
sesia drepturilor sale 
legitime. La capătul 
a 13 ani de negocieri 
intre guvernele pana-

mez șl american, au 
fost încheiate două 
tratate — intrate in 
vigoare la 1 octonibrie 
1979 — referitoare la 
transferarea eșalonată, 
pină la 31 decembrie 
1999. a canalului către 
Republica Panama.

Orientarea din ulti
mii ani a guvernelor 
panameze spre recu
perarea bogățiilor na
ționale, spre valorifi
carea acestora in inte
resul propriei dezvol
tări și, implicit, spre 
consolidarea indepen
denței economice și 
politice și-a 
concretizare 
șir de măsuri 
naționalizarea 
niilor străine, 
ra.iarea industriei au
tohtone, exproprierea 
marilor latifundii și 
inițierea unor forme 
noi. cooperatiste de 
organizare a agricul
turii. Intre prioritățile 
actualei politici econo
mice a autorităților 
panameze figurează 
modernizarea agricul
turii. impulsionarea 
exportului, ca și dez-

găsit 
intr-un 
privind 
compa- 
.^tncu-

voltarea sectorului e- 
nergetic.

în ce privește poli
tica externă, ca mem
bră a „Grupului de la 
Contadora" — din care 
face parte împreună 
cu Mexicul, Venezuela 
și Columbia - 
blica Panama 
neazâ pentru 
narea pe cale 
prin tratative. .. .. ..
ției din America Cen
trală.

Poporul român ur
mărește cu interes re
alizările poporului pa
namez pe linia con
solidării independen
tei si suveranității na
ționale. în spiritul 
tradiționalelor legă
turi de prietenie ale 
tării noastre cu statele 
latino-americane. în
tre România și Pana
ma se dezvoltă rapor
turi de colaborare. în
temeiate ne stimă si 
respect reciproc, lăr
girea și diversificarea 
lor in continuare fiind 
in interesul ambelor 
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
ip întreaga lume.

- Repu- 
acțio- 

soluțio- 
pașnică. 
a situa-

20.00
30.20
20.40
21,05

TelejurnalOrizont tehnlco-stlințific.
Tezaur folcloric (color)
Roman foileton (color). Wagner.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 noiembrie, ora 20 — 6 no
iembrie. ora 20. In tară i Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea burnițe și ploi tocale in vestul 
sl nordul tării și Izolate in rest. Vfntul 
va sufla slab pfnă la moderat. Unele 
intensificări se vor semnala la Începu
tul intervalului șl in ultima zi. Tempe
raturile minime vor ti cuprinse Intre 
zero șl 10 grade, mai eoborite In de
presiuni. iar cele maxime Intre 8 și 16 
grade, izolat mai ridicate. Dimineața 
ceată locală. In București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil burniței sau ploii slabe. Vint 
slab pină’ la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre 4 șl 7 grade, 
iar cele maxime Intre 12 si 16 grade. 
Dimineața condiții de ceată.

Astăzi, 3 noiembrie, la Timișoa
ra va răsuna gongul inaugural al 
unei prestigioase manifestări a 
mișcării noaștre teatrale : „Gala 
dramaturgiei românești actuale", 
înscrisă organic pe coordonatele 
ideologice și estetice ale Festiva
lului național al muncii și, creației 
„Cintarea României", „gala” de la 
Timișoara, organizată de Consiliul 
culturii și educației socialiste, A- 
sociația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Timiș și Tea
trul Național din localitate, se 
constituie intr-un eveniment artis
tic menit să stimuleze atit creația 
dramatică originală, puternic anco
rată in miezul realităților ro
mânești. in problematica vieții și 
muncii făuritorilor de bunuri 
materiale și spirituale din pa
tria noastră socialistă, precum și 
arta scenică, interpretativă. Ma- 

. nifestarea stă sub semnul e- 
fortuluj generos al îndeplinirii 
înaltei misiuni încredințate de 
partid literaturii și artei, acela do 
a contribui cu mijloacele specifice 
Ia formarea și dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, la edu
carea lor patriotică, revoluționară, 
etică șl estetică.

Timp de 8 zile, între 3 și 10 no-

iembrie, pe scena Naționalului ti
mișorean vor prezenta spectacole 
de ținută teatre din București, 
Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Re
șița și orașul gazdă. Repertoriul 
„galei" va include piese originale 
actuale, a căror premieră absolută 
a avut loc in ultimele două sta
giuni și care n-au mai fost pre
zentate la alte competiții de artă 
teatrală, lucrări 
dintre cei mai ..........................
dramatici : D.R. Popescu, Paul E- 
verac, Ecaterina ", ' ,
ieșu, Tudor Popescu, Mircea Bra- 
du, Ileana Vulpescu (dramatizarea 
unui apreciat roman al autoarei 
fiind semnată de George Bănică), 
în programul manifestării, aflată 
la a treia ediție, figurează, de a- 
semenea, vizite de documentare șl 
întilniri cu oameni ai muncii din 
unități industriale și agricole re
prezentative, cu elevi și studenți 
din școli și facultăți — atit din 
municipiul Timișoara, cit și din 
alte localități ale județului — dez
bateri profesionale pe marginea 
spectacolelor prezentate.

A.ștă-seară are loq primul spec
tacol. susținut de colectivul Tea
trului „C.I. Nottara" din București, 
cu piesa „Brățara falsă" de Paul 
Everac. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scinteii").

INFORMAȚI! SPORTIVE

/

semnate de unii 
cunoscuți autori
Oproiu, Ion Bă-

Deschiderea etapei de iarnă 
a „Daeiadei" - ediția o V-a

Astăzi, la stadionul Tineretului 
din Capitală se va deschide etapa 
de iarnă a „Daeiadei" — ediția a 
V-a. Cu Începere de la ora 10 vor 
avea loc demonstrații și concursuri 
sportive, precum șl finalele bucu- 
reștene ale întrecerilor de masă or
ganizate in cinstea Anului Interna
țional al Tineretului.

HANDBAL. Reamintim amatorilor 
de handbal că azi, de Ia ora 17,30, 
se va juca la Palatul sporturilor și 
culturii primul meci din optimile de 
finală ale „Cupei campionilor" din
tre campioana României, Steaua, și 
campioana R.F. Germania, Gum
mersbach.

Ambele formații, două dintre cele 
mai puternice echipe de club din 
handbalul mondial, cuprind fiecare 
numeroși jucători membri ai loturi
lor reprezentative care se pregătesc 
pentru campionatul mondial din pri
măvara anului 1986.

Partida-tur va fi arbitrată de cu
plul iugoslav Jeglicl—Jug. Meclul- 
retur va avea loc la 10 noiembrie, 
probabil la Dortmund.

Muncă spornică pentru îndeplinirea planului și angajamentelor
(Urmare din pag. I)

și creșterea productivității muncii, 
îndeplinirea înainte de termen a 

sarcinilor dB producție fizică plani
ficate pe primele zece luni ale anu
lui a făcut ca un număr de 25 de 
unități industriale din JUDEȚUL 
BOTOȘANI să livreze suplimentar 
produse in valoare de peste 200 mi
lioane lei. în cadrul acestor depă
șiri — ne aduce la cunoștință co
respondentul nostru Silvestri Ailenei 
— ponderea o dețin mijloacele pen
tru automatizări electronice și elec
trotehnice, electropompele centrifu
gale, mașinile și 
agriculturii, firele 
lecțiile.

Prezent, ieri, în 
din VALEA JIULUI, corespondentul 
nostru Sabin Cerbu ne transmite :

— In aceste zile, cind termocentra
lele și cocseriile au nevoie de căr
bune mai mult și de calitate, mi
nerii Văii Jiului și-au sporit efortu
rile, muncind cu dăruire și abnega
ție, Hotăriti să încheie anul cu 
bune rezultate, să recupereze cit mai 
mult din restanțe, minerii de la cele 
10 întreprinderi și din cariere, prin- 
tr-o organizare superioară a mun
cii. prin creșterea numărului de 
posturi in abataje și folosirea mai e- 
ficientă a utilajelor din dotare, au 
expediat spre termocentrale in luna 
octombrie cea mai mare cantitate 
de cărbune din acest an. în fruntea 
întrecerii se află minerii din Pa- 
roșeni. Lonea și Bărbăteni, care au 
extras in luna trecuță. peste preve
deri. mai mult de 5 500 tone cărbune 
cocsificabil și energetic.

Contractele la export - 
exemplar onorate. ° reali’ 
zare de prestigiu raportează co
lectivul de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII 
ȘCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT : in 
această șăptămină a fost Îndeplinit, 
cu două luni mai devreme, planul 
anual la export. Printr-o organizare 
exemplară a activității, tinăra unita
te s-a situat lună de lună pe pri
mele locuri in întrecerea socialista 
pe ramură, lndepllnindu-și și depă- 
șlndu-și ritmic toți indicatorii de 
plan. livrind beneficiarilor interni și 
partenerilor de peste hotare con
fecții pentru copii și femei intr-o 
gamă largă de modele frumoase, mo
derne. După cum ne anunță cores
pondentul nostru Mihai Grigoroșcuță, 
colectivul de aici s-a angajat ca 
pină la sfîrșttul anului să livreze

utilajele destinate 
de melana șl conr

mijlocul minerilor

suplimentar la export produse in 
valoare de cel puțin 18 milioane lei. 
Buna organizare a procesului de pro
ducție, dăruirea și hărnicia cu care 
se muncește, atenția deosebită acor
dată calității confecțiilor și onorarea 
cu promptitudine a comenzilor dau 
garanția îndeplinirii întocmai a 
propriului angajament.

Si pentru colectivul muncitoresc 
de la ÎNTREPRINDEREA DE PIELE, 
ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI MAROCHINĂ- 
RIE „13 DECEMBRIE" DIN SIBIU, 
unitate care s-a situat constant in 
acest an pe primul loc in întrecerea 
socialistă pe ramură, sâptâmina a- 
ceasta a fost o săptămlnă record in 
livrarea de produse la export. „Cu 
produsele expediate in aceste zile 
partenerilor externi — ne spune in
ginerul loan Botezan, directorul În
treprinderii — realizările suplimen
tare la export pe care le-am inregis- 
trat de la începutul anului și pină 
acum se ridică la 15 milioane lei. 
Este rodul inițiativelor muncitorești, 
al măsurilor întreprinse pentru uti
lizarea la Întreaga lor capacitate a 
mașinilor și utilajelor. In condițiile 
economisirii materiilor prime 'și ma
terialelor, energiei și combustibilului.

Aflat, simbătă, în întreprinderea 
sibiană, corespondentul nostru Ni
colae Brujan ne comunică încă un 
succes deosebit al muncitorilor și 
specialiștilor da aici : ponderea pro
duselor noi a ajuns la peste 80 la 
sută. Și nu e vorba de produse 
oarecare, ci de cea mal bună calita
te. competitive și tot mai solicitate 
atit în tară, cit și la export.

Acordind o atenție deosebită sar
cinilor de plan la export, colectivul 
de Ja ÎNTREPRINDEREA MECANI
CĂ DE UTILAJ MEDGIDIA și-a o- 
norat încă de pe acum contractul 
pe acest an Încheiat cu partenerii 
externi pentru 4 000 grape cu discuri 
GD-7. Comuniclndu-ne acest succes, 
directorul întreprinderii. Dumitru 
Mțrițoiu, a ținut să sublinieze anga
jamentul pe care și l-au luat con
structorii de mașini din Medgidia de 
a încheia planul la export pe 1935 
pină Ia 15 noiembrie. încă de pe 
acum — ne informează corespondentul 
nostru George Mihăescu — oamenii 
muncii de aici au trecut Ia pregăti
rea producției anului viitor. Ba. mai 
mult, au fost lansate in fabricație 
primele grape cu discuri dintr-un 
lot ds astfel de utilaje care urmează 
să fie livrate la export în primul 
trimestru din 1986.

încă de la 30 iunie, colectivul de 
la ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" DIN SATU MARE raporta 
realizarea prevederilor la export pe

Întregul cincinal. Și tot atunci se 
angaja să producă și să livreze 
partenerilor externi, pină la sfirșitul 
acestui an, un volum de produse in 
valoare de 180 milioane lei. Au trecut 
de atunci patru luni. Cum iși ono
rează angajamentul constructorii săt
măreni de mașini casnice ? Cores
pondentul nostru Octav Grumeza a 
consemnat răspunsul primit de la 
Sziraczki Eva. secretar adjunct al 
comitetului de partid din întreprin
dere, răspuns care atestă deplina 
identitate intre cuvint si fantă: „Pină 
la această dată am realizat mai mult 
de jumătate din valoarea angaja
mentului pe care ni l-am asumat și 
avem toate condițiile pentru a-1 
onora integral. Totodată, datorită 
performantelor tehnico-funcționale, 
calității și competitivității produse
lor exportate de întreprinderea noas
tră. volumul și valoarea produselor 
contractate pină acum la export 
pentru anul viitor sint mai mari 
decit în acest an".

Economii de energie, ma
terii prime și materiale.Desfă" 
șurînd larg întrecerea socialistă 
pentru transpunerea exemplară in 
viață a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, a 
măsurilor stabilite pentru dezvolta
rea bazei energetice și de materii 
prime a tării, colectivele muncito
rești de pe introg cuprinsul țării 
acordă, In același timp, o atenție de
osebită gospodăririi cu chibzuință a 
energiei electrice, materiilor prime 
și combustibilului. Un exemplu de 
economisire, de folosire rațională, ju
dicioasă a materiei prime 11 oferă 
și ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
DE MAȘINI ȘI UTILAJ MINIER 
DIN BAIA MARE, care livrează uni
tăților din domeniul extracției șl 
preparării minereurilor, celor din 
industria cărbunelui, termocentrale
lor șl combinatelor chimice utilaje 
de mare complexitate. în această 
Întreprindere băimăreană — ne spu
ne corespondentul nostru Gheorghe 
Susa — economisirea metalului con
stituie un obiectiv prioritar al mun
cii politice și organizatorice, al în
tregii activități educative, precum și 
al unor programe tehnologice pro
movate cu 
Astfel, ca 
proiectare 
moderne, 
ruitoare de 
muncitor in 
gospodăriri 
prime, în perioada care a trecut din 
acest an s-au economisit aproape

curaj in cursul acestui an. 
urmare a

de produse
a unei 
educare a 
spiritul unei cit mai bune 
și utilizări a materiei

activității de 
si tehnologii 
munci stă- 
personalului

cinema
0 căsătorie cu repotftie : SCALA 
(II 03 72) - 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. FAVORIT (45 31 70) — 11.15: 13.15; 
15,15: 17.15: 19.30. EXCELSIOR (65 49 43)
— 9: 11: 13: 15.15: 17.30: 10.45.
© Hoidi ; DOINA (16 35 38) - 9; H: 
13; 13.
© Declarație de dragoste : DOINA — 
17: 10. PROGRESUL (23 04 10) — 15: 
17: 19.O Masca de argint ; GRIVIȚA (17 08 50) — 9: 11: 13: 1-5: 17: 19.
O Toamna bobocilor : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19. FLACĂRA (20 33 40) — 
0: Îl: 13: 15: 17: 19.0 Urma castorului : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.

• lama bobocilor ; DRUMUL SĂRII
— 17: 10. volga (79 7126) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
® Aripi de zăpadă : GIULESTI 
(17 55 46) - 9: 11: 13. ARTA (313186)
— 9; 11: 13: 15: 17: .19.0 Pirații socoluluj XX : GIULESTI
— 15: 17: 19..0 Promisiuni : AURORA (35 94 66) — 
9: li: 13: 15: 17: 19. flamura
(05 77 13) — 9: 11 : 13: 15; 17.15: 19.30. 
O Spectacol la miraj : patria 
(1186 25) — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 
20.15.
0 Cămin pentru nefamlllștl : LU
MINA (14 74 16) — 9: 11; 13.15: 15.30: 
17.45: 20.
® Primăvară rări soare : UNION (13 49 04) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.

Buletin de București : studio 
59 53 15) — 9.30: 11.30: 13,30: 15.30: 

17,30: 19.30-

0 Cei șapte fantastici ; DACIA (50 35 94) — 9: li: 13: 15: 17; 19.
0 Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 0: 
11,15: 13,30: 15.45: 18; 30.15.O Timpuri de vitejie — 9: u: 13.15 : 
Jandarmul și extraterestrii — 15.30: 
17,45: 30: TIMPURI NOI (15 6110).9 Legenda dragostei : PACEA
(71 30 85) - 15: 18.30. MUNCA (21 50 97)— 15: 18.39,
® Incredibilele aventuri ale unor Italieni In Rusia : GLORIA (47 46 75) — 
9: 11.15: 13,30; 15,45: 18: 30.® Joc Limonadă t COSMOS (27 54 95) ■’”•9; 11* 13’ 15 j 17* 19
® Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)— 9: 12: 15.30: 18.45.© Strălucirea soarelui ; CAPITOL 
(16 39 17) — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.15
© Toată lumea este a mea : BUCUREȘTI (15 61 54) — 9.13: 12,15: 15,30: 
18,45.

1 000 tone de metal. Concret, din n- 
ceastă cantitate de metal economisit 
se pot construi circa 100 autoturisme 
„Dacia 1300" sau 9 000
8 000 frigidere.

Remarcabile succese 
producției fizice și In 
economii 
dentul 
forțează
NTREPr

aragazuri sau

în realizarea 
obținerea de 

economii — ne transmite corespon
dentul nostru Petru Necula — ra- 
fortează și oamenii muncii de ia 
NTREPRINDEREA DE MATERIA

LE IZOLATOARE DIN MUNICIPIUL 
VASLUI,

— Acționind) cu dăruire și înaltă 
responsabilitate comunistă pentru 
sporirea continuă a productivității 
muncii — ne spune inginerul Nico
lae Pascu, directorul intreprinderii 
— acest important indicator econo
mic a fost depășit in 1985 cu 8 917 lei 
de fiecare lucrător. Pe această bază, 
colectivul unității noastre a reușit 
să execute in condiții de înaltă ca
litate și să livreze suplimentar șan
tierelor de construcții din țară mari 
cantități de produse hidroizolatoa.e 
și prefabricate din beton armat, rea- 
iizindu-ne in acest fel, înainte de 
termen, planul pe acest an și pe în
tregul cincinal la producția-marfă 
industrială și la producția fizică, tn 

' același timp, este de menționat fap
tul că, prin măsurile tehnice și or
ganizatorice pe care le-am luat la 
fiecare loc de muncă, am reușit să 
economisim, numai in luna octom
brie, de exemplu. 68 000 kWh energ,e 
electrică și peste 70 tone combustibil 
convențional.

De mal multe luni la rind, ÎNTRE
PRINDEREA CHIMICA DIN TURDA 
ocupă primul loc in întrecerea so
cialistă dintre unitățile din ramura 
chimiei 'anorganice și ingrășăminte- 
lor chimice. Chimiștii turdeni — ne 
spune corespondentul nostru Marin 
Oprea — sint hotăriți să încheie 
acest an cu rezultate dintre cele 
mai bune, realizările de pină acum 
demonstrind că există toate condi
țiile pentru onorarea exemplară a 
angajamentelor asumate de a pune 
la dispoziția economiei naționale 
cantități suplimentare de produse. 
Pină in prezent au fost obținute 
peste plan produse in valoare de 155 
milioane lei. Un succes cu atit mai 
prețios, dacă avem in vedere faptul 
că el a fost obținut în condițiile va
lorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, cu consumuri 
energetice reduse. Hidroxidul de po
tasiu, de exemplu, a fost produs cu 
o economie de 111 100 kWh pe tonă, 
iar principalele produse chimice au 
fost fabricate cu un consum mal mic 
cu 20 metri cubi gaze naturale pe 
tonă față de normele stabilite.

© In optimile de finală ale „Cu
pei cupelor", astă-seară, la Nimes 
(21,45, ora României), echipa Mi- 
naur Baia Mare va intilni pe 
U.S.A.M. Nimes. Acest meci va fi 
arbitrat de cuplul spaniol Marti
nez—Arguello 9 La Timișoara, in 
optimile de finală ale „Cupei I.H.F.". 
Politehnica va juca meciui-tur in 
compania echipei cehoslovace Ta- 
tran Preșov. Partida va incepe la 
ora 11 și va fi arbitrată de cuplul 
bulgar Kostov — Kabadelov.

GIMNASTICA. Miine. la Montreal, 
încep campionatele mondiale de 
gimnastică. Echipa feminină a Româ
niei are in frunte pe multipla cam
pioană olimpică Ecaterina Szabo, 
alături de care vor concura foarte 
tinerele sportive Daniela Silivaș (Ce
tatea Deva). Camelia Voinea (Farul). 
Laura Cutina (Dinamo București). 
Eugenia Golea (C.S.Ș. nr. 2 Bucu
rești) și Celestina Popa (Petrolul 
Ploiești). Rezerve sint: Dana Du
mitru (C.S. Arad) și Lenuța Rus 
(C.S.Ș. nr. 2 București),

La Întrecerile masculine vor parti
cipa Emilian Nicula șl Valentin 
Pintea (ambii de la Steaua).

Programul: luni — masculin, e- 
xercițiile Impuse pe echipe ; marți
— feminin, exercițiile impuse pe e- 
chipe ; miercuri — masculin, exerci
țiile liber alese pe echipe ; joi — 
feminin, exercițiile liber alese pe 
echipe ; vineri — masculin, con
cursul individual compus ; simbătă
— feminin, concursul individual 
compus ; duminfeă — masculin șl fe
minin, finalele pe aparate.

FOTBAL. Azi, in divizia A, e- 
tapa a XH-a : Petrolul — Sportul 
studențesc, Dinamo — A-S.A., Gloria
— „U“ Cluj-Napoca. S.C. Bacău — 
F.C. Olt, Victoria - F.C. Argeș, 
Chimia — F.C. Bihor și F.Q.M. Bra
șov — Rapid. Din această etapă au 
avut loc partidele Steaua — Poli
tehnica Timișoara (4—2) și Corvinul
— Universitatea Craiova (3—0), în 
campionatul diviziei A există o 
singură restanță : Gloria — Steaua, 
tn clasament, conduce Steaua — 20 
P, urmată de Sportul studențesc — 
17 p. Ambele vor rămîne pe aceste 
poziții, indiferent de rezultatele me
ciurilor de astăzi.

POLO. Simbătă, la Pitești, (n semi
finalele competiției internaționale 
de polo pe apă „Cupa cupelor", echi
pa Dinamo București a întrecut cu 
scorul de 15-11 ' (5-1, 2-3, 3-4, 
5—3) formația italiană Sisley Pesca
ra. Partida retur va avea loc la 
Pescara.

Rubrică realizată de
Valeriu MIRONESCU

și modernitate
Ceea ce te impresionează din 

prima clipă cind sosești la Sko
plje este vitalitatea acestui oraș 
modern, cu monumentalele sale 
construcții arhitectonice. Este a- 
proape incredibil și totuși adevă
rat, prin ceea ce ti se înfățișează 
privirilor, cum a putut renaște un 
ora,- in numai douăzeci și doi de 
ani, ciți au trecut de la teribilul 
cutremur care l-a distrus pină la 
temelii. Istoria multiseculară a ca
pitalei Macedoniei oferă multiple 
mărturii 
avut de .....  .
peste 40 de ori. Skoplje a cunoscut 
năvăliri

. a fost transformat în 
fiecare dată insă el a găsit 
de a renaște.

Orașul de astăzi este 
trepidant, cu edificii care 
cintă prin modernitatea stilurilor 
arhitectonice, prin ingeniozitatea 
și fantezia cu care a fost recon
struit. La puțin 
tremur, munici
palitatea a initiat 
un concurs in
ternațional de ar
hitectură. Cisti- 
gător al con
cursului a fost 
arhitectul ianonez 
Kenzo Țanghe, după ale cărui pro
iecte s-a început activitatea de re
clădire. Pe baza acestui proiect, ar- 
hitectii macedoneni au adus la rin- 
dul lor elemente traditiondie. inte- 
arind totodată monumentele ce vor 
aminti peste vreme istoria și ci
vilizația acestui popor. Astfel, mai 
bine de o sută de monumente, 
fresce de un neasemuit rafinament 
care datează din epoci îndepărtate, 
caro atestă o cultură străveche, 
au fost ingenios puse în valoare, 
în strădania de a da o strălucire 
aparte orașului lor. edilii au ținut 
să păstreze pentru generațiile vii
toare caracterul oriental a! vechii 
piețe, cu citeva minarete și străzi 
periferice care aduc în fața pri
virilor contemporanilor decorul din 
alte timpuri.

La Skoplje impresionează modul 
In care a fost conceput orașul, cu 
ansambluri unitare de clădiri, cu 
artere largi, cu un sistem de inele 
de circulație care leagă toate car
tierele exterioare, unde sint gru
pate și zonele industriale. Dar ceea 
ce impresionează mai mult in acest 
tlnăr oraș renăscut ta viață este 
marea, uriașa solidaritate umană, 
demonstrind ca in atîtea rînduri 
dorința popoarelor pentru pace, 
pentru construcția pașnică. în mo
mentele acelea grele ale anului 
1963 un număr de 78 de state ș!-au 
dat mina pentru alinarea suferin
țelor, pentru a ajuta la reconstruc
ția orașului, printre acestea numă- 
rîndu-se și România.

Poporul nostru a construit In dar 
pentru locuitorii orașului Skoplje 
un spital care poartă un nume de 
simbol al prieteniei dintre România 
și Iugoslavia — „Spitalul Bucu
rești". Acest edificiu de sănătate 
este integrat unul vast ahsamblu 
spitalicesc, iar placa de bronz de 
la intrare amintește, celor ce-i trec 
pragul, de solidaritatea șl prietenia 
ce o poartă poporul român popoa-

despre suferințele ce le-au 
îndurat locuitorii săi. De
străine, in multe rînduri 

ruine. De 
puterea
frumos. 
te în-

timp după cu-

NOTE DE DRUM
DIN R. 5. F. IUGOSLAVIA

relor vecine ale Iugoslaviei socia
listo prietene. De altfel, cartierul 
„Taftalidje". pe care locuitorii ora
șului il numesc „Raionul interna
țional". grupează obiectivele con
struite după cutremur cu ajutorul 
multor țări. Aici se află și trei 
blocuri cu 103 apartamente oferite 
în dat- de guvernul și poporul 
român. Un alt însemn al marii 
solidarități umane il descoperim la 
muzeul de artă modernă, un im
pozant edificiu arhitectonic, ridicat 
pe colina unde se afla cîndva ce
tatea Kala, muzeu unde 6e află 
expuse lucrări de artă dăruite de 
numeroși artiști din lumea Întrea
gă. ca un simbol al prieteniei pen
tru locuitorii orașului Skoplje.

Skoplje nu este astăzi numai un 
oraș modern, ci și un important 
centru economic al Iugoslayiei so
cialiste. Combinatul siderurgic 
.,Skoplje", fabrica de caroserii, fa
brica de ciment, combinatul chimic, 
ale cărui legături cu uzinele chimi

ce românești sint 
bine cunoscute. 
Întreprinderile de 
industrializare a 
tutunului, a tex
tilelor și cea de 
poligrafie — iată 
numai citeva din

tre citadelele industriei macedonene.
Vizitatorul, oricât de grăbit și 

absorbit ar fi de frumusețea orașu
lui scăldat de riui Vardar. încadrat 
intr-un inel de beton pentru a-i 
face imposibilă ieșirea din matcă, 
nu poate să nu poposească și in 
citadela universitară a orașului. Și 
aici este totul nou. Un oraș al ti
nereții iptr-un toarte tînăr oraș. 
Peste 40 de mii de studenți învață 
in cele 12 facultăți. Printre multi
plele discipline politehnice și uma
niste. se predă aici și un curs de 
limba și literatura română, o nouă 
și semnificativă mărturie a strân
selor legături dintre țările și po
poarele noastre. IF'

Skoplje, orașul renăscut din pro
priile ruine, poartă cu mlndrie 
Înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", distincție oferită cu 12 
ani în urmă pentru realizările ex
cepționale ale oamenilor muncii în 
reconstrucția orașului. Constructorii 
încă nu au părăsit orașul, deși au 
terminat și gara modernă, au termi
nat centrul comercial, hotelurile cu 
mai multe etaje. Orașul ișt adaugă 
in continuare la zestrea sa edilita
ră noi edificii. Cea mai monumen
tală pare acum clădirea radio- 
televiziunii macedonene, care va fi 
dată in curind în folosință.

Vorbind despro realizările lor. 
despre preocupările si năzuințele 
lor. gazdele ne-au evocat în cu
vinte alese dezvoltarea continuă, pe 
multiple planuri, a relațiilor de 
colaborare, de bună vecinătate și 
caldă prietenie dintre popoarele 
noastre. într-o seară de toamnă, 
luna poleia cu argint panglica de 
beton a aeroportului din Skoplje. 
Un avion românesc urma să facă 
o punte de două ore intre acest 
frumos oraș iugoslav și capitala 
tării noastre. De pe scara avionu
lui am mai trimis un salut tinăru- 
lui oraș multisecular...

Petre CRISTBA

Din noul peisaj arhitectonic al orașului Skoplje

Epocă revoluționară, conștiință 
dern, unde producția atinge parame
tri de calitate ia nivelul tehnicii mon
dial?, unde șe obține o producție a- 
gricolă record, peste tot acolo unde 
o descoperire, o invenție duc cu un 
pas înainte 
cuvint, peste tot acolo unde lumea 
noastră înaintează victorioasă vom 
găsi însuflețirea și acțiunea unor co
muniști, vom Vedea materializate roa
dele conștiinței comuniste.

Construind o lume nouă, construind 
o țară nouă, contemporanul nostru, 
cetățeanul României socialiste - mun
citor, țăran, intelectual - se con
struiește pe sine, se edifică pătrun- 
zind pe teritoriul viitorului ca un 
pionier al noului. In această pro
pensiune de masă către valorile su
preme ale eticii comuniste, in ma
rile mutații intîmpfate In conștiințe, in 
apropierea celor mai înaintate tră
sături ale omului nou - procese is
torice vaste și complexe - descifrăm 
înțelesul major al marii epopei co
lective care este construirea socialis-

(Urmare din pag. I)

șit generator de energie socială, per
manent.creator de Impulsuri dinami
zatoare.

Proces vast și complex, niciodată 
încheiat, pentru că niciodată nu poa
te fi încheiat, cuprinzător ca însăși 
viața, formarea și întărirea conștiin
ței socialiste reliefează, și ea, rolul 
conducător al partidului, căruia ii re
vine misiunea istorică de a călăuzi 
națiunea noastră pe calea înfloririi și 
măreției sale. Intr-adevăr, în flecare 
etapă a construcției socialiste, comu
niștii au dovedit că slnt în fruntea ma
selor, că prin devotamentul nețărmu
rit față de interesele supreme ale 
patriei, prin hotărîrea cu care iși con
sacră capacitatea de muncă și de 
creație binelui și fericirii poporului în
truchipează în ființa lor trăsăturile o- 
mului nou, că Ie conferă un carac
ter de masă. Peste tot acolo unde 
noul și-a intrat in drepturi, acolo unde 
șe înalță un obiectiv industrial mo-

cunoașterea, intr-un

i

revoluționară
9

mului și comunismului In România. 
Partidul nostru comunist, secretarul 
său general militează neobosit pen
tru făurirea omului nou, un om stă- 
pin, cu cunoștințe multilaterale, ca
pabil să înțeleagă și să folosească 
legile obiective ale dezvoltării socie
tății, să acționeze pentru transfor
marea revoluționară a lumii. Este che
zășia supremă a construirii cu 
succes a noii orinduiri, a „viitorului 
de aur al țării noastre". Pentru că 
tot ceea ce întreprindem, tot ceea 
ce făptuim, făptuim pentru om, pen
tru bunăstarea și fericirea sa..

In peisajul revoluționar a! Româ
niei socialiste contemporane șlnt In
corporate munca și creația intregu- 
lui popor ; sint încorporate devota
mentul și entuziasmul său revoluțio
nar, patriotismul fierbinte, voința de 
mai bine, capacitatea sa de jertfă ; 
este încorporat spiritul revoluționar. 
Cu alte cuvinte - peisajul nostru re
voluționar este materializarea con
științei revoluționare a națiunii ro
mâne socialiste.

0 Cursă Infernală : VICTORIA
(16 38 79) - 9: 11.13: 13,30: 15,45; 18: 3.0.
0 Lupii mărilor: feroviar
(50 51 40) — 9: II: 13: 15: 17: 19.15.
0 Căpitanul răzbunării : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 0: 11: 13: 15: 17: 19.
0 Bunul meu vecin Sam l FEREN
TARI (80 49 85) - 12; 16: 19. COTRO- CENI (49 48 18) - 13; 16: 19.0 Rocky II | MELODIA (11 13 49) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
0 Hangar 18 : FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: 11: 13: 15.30: 17.45: 20. MIORIȚA 
(14 37 14) - 9: 11: 13: 15: 17: 19.
0 Undeva. cîndva t POPULAR 
(35 15 17) - 18: 17,15: 19.30.
0 Superpolițistul ; CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 
20.15,
O Legenda călărețului singuratic : 
VIITORUL (10 67 40) - 15: 17: 19.

teatre
0 Teatrul National (14 717j. sala 
mică) : Idolul șl Ion Anapoda — 10; 
Papa dolar — 15: Gaițele — 19.30: 
(sala Atelier) : Intre patru ochi (B) 
— 10,30 ; Intre cinci șl șapte — 19. 
0 Filarmonica ..George Enescu" (15 68 75. Ateneu) Român) : Concert 
educativ pentru elevi (A). „Marile epoci muzicale". Dirijor șl comenta
tor : Pctrp Andriesei — 11; Tricen- 
tenar Bach. Integrala sonatelor si par- 
titeteior peptru vioară solo-I. Corne
lia Bronzetti — 19 ; (sala Studio) : 
Recital de clarinet Cristian Vlad — 17.30
© Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 11 : Cocoșatul de Ia

Notre-Dame (Esmeralda) — premieră 
— 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : siy 
Fair Lady — >0.30 : Victoria si-al el 
husar — 18.30
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Neînsemnatll — 10 : Mobilă si durere
— 15 : Trenurile mele — 19 ; (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Eunucul
— 10 : 10 : Cintec despre mine însumi — 15 :
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 10.30 : Doamna cu camelii— 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 00 05) : Ro
manță tirzfe — 10.30 : Șoareci de apă— 19.30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
titoarea — 10.30 : Clrtitele — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Cum vă place — 18.30 : 
(sala Studio) : Olelle și Vlnătorli — 19.

© Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10 : Hotel „Zodia gemenilor" — 15 : Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trină — 19 : (sala Ciulești. 18 94 85) : 
Jcan. fiu! Iul Ion — 11 : Să nu-ti faci 
prăvălie cu scară — 18.
0 Teatrul satlric-muzlca! „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo 
al Il-lea — 19 : (sala Victoria.
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
0 Ansamblul ..Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10.30.
© Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : Șo
ricelul și păpușa — 11 : (sala din 
Plata Cosmonautllor) : Nu vorbiți !n timpul spectacolului — 11.30.
© Circul Globus (10 41 95) : Tom șl 
Jerry Ia circ — 10 : 15.30 : 19.
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RELATĂRI Șl COMENTARII ALE MIJLOACELOR DE INFORMARE IN MASĂ DE PESTE HOTARE
In ultima vreme, presa de peste hotare a continuat să publice 

articole dedicate României, care prezintă realizările obținute în anii 
construcției socialiste, cu precădere in perioada inaugurată, de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român. Este amplu reflectată de 
mijloacele de informare in masă din diferite țări politica externă a parti
dului și statului nostru consacrată edificării unei lumi a păcii și colabo
rării, ’ >

Dezvoltarea cooperării economice româno-norvegiene
OSLO 2 (Agerpres). — La Oslo diul actual al relațiilor economice

Subliniind-existența raporturilor 
de prietenie și colaborare intre 
partidele și țările noastre, ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" a in
format. despre schimbul călduros 
de mesaje de salut între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, prilejuit de primi
rea, de către șeful statului român, 
a lui Gerhard Schiirer, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R.D.G. Cotidianul 
a evidențiat că în cadrul convor
birii a fost relevată dorința de a 
acționa in continuare pentru rea
lizarea obiectivelor privind dezvol
tarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice, a specializării și 
cooperării in producție, in următo
rul cincinal și în perspectivă.

Presa poloneză din aceste zile în
fățișează stadiul relațiilor rornâno- 
polone, perspectivele dezvoltării, Tor 
in continuare.

Subliniind dezvoltarea colaborării 
româno-poloneze in toate domenii
le, „TRYBUNA LUDU" evidențiază 
rolul hotăritor al înțelegeri
lor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski in impulsionarea amplifi
cării raporturilor bilaterale. Ziarul 
informează despre recenta intilnire 
a primului ministru român cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone, 
arătind că schimbul de păreri a 
permis examinarea măsurilor în
dreptate spre întărirea, în conti
nuare, a conlucrării multilaterale 
dintre cele două țări, in spiritul 
înțelegerilor la care s-a ajuris in 
cadrul convorbirilor la nivel -înalt 
Sint evidențiate, de asemenea, do
meniile in care cooperează cele 
două țări, între., care construcțiile 
de mașini, industria chimică, secto
rul energetic, industria ușoară și 
altele.

Relatări cu privire la desfășura
rea convorbirilor romăno-pdlone au 
publicat și celelalte organe centra
le de presă.

Sub titlul „Polonia — România, 
diversificarea colaborării", „Trybu- 
na Ludu" a prezentat o serie de 
aspecte importante ale colaborării 
pe multiple planuri dintre P.M.U.P. 
și P.C.R., dintre Polonia și Româ
nia, corespunzător intereselor celor 
două popoare, cauzei socialismului, 
înțelegerii și păcii în lume. Ziarul 
subliniază, totodată, posibilitățile 
extinderii cooperării economice și 
tehnico-științifice in diferite ra- 
muri.

„Dezvoltarea colaborării econo
mice româno-polone" este titlul 
sub care ziarul „ZYCIE WARSZA- 
WY“ s-a referit pe larg la crește
rea rapidă, in ultimii ani, a cola
borării și conlucrării dintre cele 
două țări în sectoarele economice, 
precum și a schimburilor comer
ciale.

Ziarul reamintește faptul că in 
baza înțelegerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, anul trecut a 
fost semnat, la nivel înalt, pro
gramul de lungă durată al dezvol
tării Colaborării economice și ;teh- 
nico-științifice dintre cele două 
țări. Apreciind posibilitățile de în
tărire, în continuare, a conlucrării 
multilaterale dintre cele două țări, 
ziarul subliniază ■ că atit România, 
cît și Polonia dispun de tehnologie 
și industrie moderne, de expe
riență, . fapt ce poate permite .ex- 
tihderea schimburilor reciproce.

Pe ■ prima pagină; ziarul „RZE- 
CZYPOSPOLITA" a publicat arti
colul „Rezultate bune in _ colabo
rarea economică cu România.", in 
care exprimă satisfacția față de 
rezultatele obținute în acest dome
niu, dorința intensificării în conti
nuare a cooperării dintre cele două 
țări, în interesul reciproc.

Referindu-se la planurile de dez
voltare a economiilor naționale .ale 
României și Poloniei pe perioada 
1986—1990, agenția P.A.P. subli
niază 'că sint create premise pen
tru o dezvoltare substanțială a re
lațiilor economice, în comparație 
cu rezultatele foarte bune din cin
cinalul care se încheie.

Participarea țării noastre . la 
schimburile economice internațio
nale este evidențiată de ziarul 
„THE NATION" din Thailanda. 
România, arată ziarul, iși bazează 
relațiile economice externe pe ex
tinderea asistenței mutuale între 
țările socialiste, cooperarea .pe 
multiple planuri cu țările in curs 
de dezvoltare, promovarea relații
lor economice cu țările capitaliste 
dezvoltate în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, a colaborării 
cu. toate statele din lume, indife
rent de sistemul lor social.

„Un sfert de secol înfrățiți in 
lupta pentru un viitor mai bun al 
popoarelor cubanez și român" 
este titlul sub care ziarul „GRAN- 
MA“ se referă la împlinirea a 25 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice între România și Cuba. Este 
pusă in evidență dezvoltarea co
operării bilaterale in cele mai dife
rite domenii — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, sportiv, 
in invățămint și în alte sectoare. 
Se. subliniază, de asemenea, că de
cizia de â stabili relații diplomatice 
a reflectat dorința profundă a 
popoarelor celor două țări de a-și 

dezvolta legăturile în cele mai di
verse domenii.

Un rol fundamental In lărgirea 
și1 intensificarea relațiilor cubane- 
zo-rorriâne — subliniază „Granma" 
— l-au avut legăturile de priete
nie, solidaritate și colaborare fră
țească statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba și, în mod deose
bit, întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P..C.R., președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, desfășurate la 
București și Havana, care au des
chis noi și largi perspective întări
rii relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre.

La 25 de ani de la stabilirea re- 
lațiilor diplomatice dintre Cuba și 
România — relevă cotidianul — se 
poate afirma că aceasta nu a con
stituit decit începutul unui proces 
care asigură pe viitor posibilități și 
mai mari de a strînge relațiile 
bilaterale și de a contribui astfel 
la succesul cauzei socialismului, la 
menținerea păcii îri lume, la lupta

® Evidențierea reali
zărilor deosebite ale 
poporului român în 
perioada de la Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R. ® Eforturi 
susținute pentru am
plificarea conlucrării 

rodnice cu toate 
statele lumii

de eliberare a popoarelor incă 
oprimate.

Semnificația aniversării unui 
sfert de secol de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre România 
și Cuba in folosul celor două țări 
și popoare, al păcii in întreaga 
lume a fost reflectată in coloanele 
și in emisiunile lor și de celelalte 
mijloace de informare în masă 
cubaneze.

Agenția TANIUG subliniază că 
relațiile dintre România și Iugo
slavia se întemeiază pe priete
nia tradițională a celor două 
țări vecine, pe lupta comună pen
tru pace, securitate și progres în 
lumea întreagă. Raporturile de 
bună vecinătate dintre România și 
Iugoslavia, relevă agenția, consti- 

' tuie o premisă a stabilității în a- 
ceastă zonă a continentului nostru.

Evidențiind bilanțul fructuos la 
închiderea Tjrgului internațional 
București — 1985, manifestare eco
nomică de mare interes inaugurată 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, agenția CHINA 
NOUA relevă, între altele : „Tirgul 
a prezentat marile realizări obținu
te de România in toate domeniile 
economiei naționale in cel 20 de 
ani care au ' trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R".

Agenția apreciază, de asemenea, 
că noile tipuri de mașini și utilaje 
expuse la T.I.B. constituie o dova
dă . a stadiului. înalt al, dezvoltării 
tehnologiei românești. Totodată, 
sint remarcate calitatea și mar.ea 
varietate a produselor industriei 
ușoare prezentate în cadrul tirgu- 
lui.

Sub titlul „Drapelul românesc 
flutură pe oceanele lumii", cotidia
nul bulgar „OTECESTVEN FRONT" 
relevă, intr-un articol/ că, „în anii 
socialismului și mai ales ,în ulti
mele, două decenii, in flota mariti
mă a României au intervenit mari 
schimbări cantitative și calitative". 
Numeroase tancuri petroliere și 
nave mineraliere, nave de transport 
și specializate navighează sub 
drapel românesc. Ele transportă o 
parte considerabilă a mărfurilor ex
portate și importate de România.

Ziarul evidențiază direcțiile prin
cipale ale perfecționării transportu
lui maritim românesc pentru anii 
următori, între care scurtarea 
timpului de staționare a vapoarelor 
în porturi, folosirea maximă a ca
pacității navelor și a utilajelor por
tuare, subliniind că se prevede ca 
cea mai mare parte a mărfurilor 
care vor sosi și care vor pleca din 
România să fie transportate de flo
ta maritimă românească.

Totodată, sînt înfățișate pre
ocupările țării noastre pentru mo
dernizarea flotei maritime româ
nești și a porturilor, arătindu-se că 
portul Constanța este un - exemplu 
in acest sens. Se construiește un 
port nou, Constanța-Sud; care va fi 
mai' mare decit cel existent și unde 
vor putea acosta tancuri petroliere 
și mineraliere de mare capacitate, 
arată ziarul.

Succesele remarcabile obținute de 
poporul nostru in anii construcției 
socialiste, perspectivele dezvoltării 
multilaterale ■ a țării prezentate in 
documentele Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
sint înfățișate intr-o suită de ample 
articole publicate de ziarul maro
can.„AL BAY ANE".

După ce evidențiază moderni
zarea structurilor industriei, ale 
economiei in ansamblul său, ziarul 
subliniază că introducerea tehnolo
giilor avansate reprezintă premisa 
esențială a sporirii productivității 
muncii. Sînt publicate o serie de 
cifre marcind sporurile însemnate 
de producție prevăzute pentru anii 
1986—1990 în diferite ramuri, intre 
care chimia, construcțiile de mașini, 
industria electronică, inclusiv mij
loacele de calcul, industria meca
nică.

Congresul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român — evidențiază 
ziarul marocan — a hotărît, de ase
menea, modalitățile cele mai efi
ciente pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a agriculturii, prevăzîndu-se 
pentru viitorul cincinal creșteri im
portante ale producției in toate 
sectoarele. /

Orientările formulate fn Directi- 
.vele celui de-al XlII-lea Congres 
al P.C.R. pun. în continuare, accen
tul pe creșterea potențialului eco
nomic al țării ca singură cale a 
progresului social, a creșterii gra
dului de civilizație materială și spi
rituală a poporului, a modernizării 
și mai accentuate a acestui poten
țial, pe folosirea intensivă și cu mai 
multă eficiență a acestuia, pe reali
zarea unor produse de calitate su
perioară, competitive pe plan mon
dial.

In viitorii 15 ani — arată ziarul
— va fi continuată creșterea econo
miei naționale prin realizarea unei 
baze materiale tot mai puternice și 
cu un grad superior de moderniza
re, capabilă să asigure economiei 
României un loc de frunte in eco
nomia mondială, în circuitul in
ternațional al valorilor.

„Din acest punct de vedere, te- v 
zele formulate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora, 
în cel de-al nouălea .deceniu, in 
centrul activității vor sta con
solidarea tuturor realizărilor obți
nute pină in prezent, întărirea po
zițiilor României — de țară socia
listă cu o dezvoltare medie și tre
cerea ei la un nou stadiu, superior, 
de țară socialistă dezvoltată, au o 
importanță teoretică și practică cu 
totul deosebită. Programul amplu 
și complex, elaborat pentru o nouă 
etapă de 5 ani, va asigura conti
nuarea procesului de reînnoire și 
profunde transformări economice și 
sociale destinate ridicării pe o 
treaptă superioară a dezvoltării ge
nerale a României contemporane. 
Este vorba de documentul-program 
aprobat de Congresul al XlII-lea 
al P.C.R." — evidențiază ziarul 
marocan.

Orientările de bază adoptate de 
Congresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român privind dezvolta
rea economică și socială a țării 
pină în anul 2000 sint prezentate 
de săptămînalul „THE TIDE" din 
Bangladesh, subliniinâu-se că tră
sătura definitorie o reprezintă 
menținerea unui puternic dinamism 
al dezvoltării viitoare a României.

Publicația evidențiază politica de 
pace și amplă colaborare interna
țională a României. „Așa ctlm sub
linia președintele Nicolae Ceaușescu
— scrie „The Tide" — problema 
fundamentală a epocii contempo
rane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, in primul rind a înar
mărilor nucleare, trecerea la dezar
mare și asigurarea securității în 
lume".

Sint înfățișate, de asemenea, 
propunerile țării noastre privind 
interzicerea armei chimice, desfi
ințarea bazelor .militare străine, 
retragerea trupelor in cadrul fron
tierelor naționale, desființarea 
blocurilor militare.

Articolul evidențiază stadiul re
lațiilor dintre România și Bangla
desh, subliniind importanța întîl- 
nirilor și' convorbirilor la cel mai 
inalt nivel pentru dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi.

Transformările economice înnoi
toare. din ultimele două decenii 
petrecute in țara noastră sînt re
flectate de revista egipteană „AL 
AHRAM AL-IQTISADI", care evi
dențiază, intre.altele, că economia 
modernă a României a fost înte
meiată! și’ s-a dezvoltat în Concor
danță cu mutațiile care s-au produs 
pe plan mondial, ținînd cont de 
realitățile, și cerințele, interne.

România și-a trasat propria li
nie de dezvoltare și a acționat 
pentru realizarea ei' — scrie pu
blicația. Sînt evidențiate sporurile 
însemnate ale producției industriale 
și ale venitului național in ultimii 
20 de ani, dezvoltarea forțelor de 
producție, creșterea nivelului de 
trai al populației. Proiectele de in
vestiții ale României — arată re
vista — oferă temeiuri de optimiăm 
cu privire Ia economia națională. 
Evidențiind că peste 80 la sută, din 
fondurile fixe existente astăzi in 
România au fost realizate după 
anul 1965, publicația egipteană 
menționează darea în folosință, in 
ultimii 20 de ani. a 8 500. noi ca
pacități productive. Industriile chi
mică și construcția de mașini r'eâ- 
lizatr împreună, in 1983, circa 39 
la sută din producția industrială a 
țării, față de 27,9 la sută in 1965, 
arată revista, evidențiind că ceea 
ce se obținea in sectoarele indus
triale ale României in două luni 
înainte'de 1965 se realizează astăzi 
numai intr-o singură zi.

Forța economică a tării a trans
format România intr-un partener 
de 'încredere pe piața mondială — 
relevă publicația egipteană.

Cotidianul malayezian de limbă 
engleză „THE STAR" a publicat 
mai multe articole consacrate dez
voltării economice a țării noastre 
in ultimii 20 .de ani, cu precădere 
a industriei românești, evidențiind., 
de asemenea, extinderea relațiilor 
internaționale, ale României. în
deosebi in plan economic.

, ' (Agerpres)
_________________ y

Imperativul opririi
cursei înarmărilor nucleare
- subliniat in cadrul dezbaterilor din Comitetul pentru 
problemele politice și de securitate al Adunării Generale

a O
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).

— Nicolae Chilie transmite : în 'co
mitetul pentru probleme politice și 
de securitate al Adunării Genera
le a O.N.U. continuă examinarea 
punctelor de pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni referitoare la stăvilirea 
cursei înarmărilor și - la realizarea 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare.

Reprezentanții statelor membre 
care au intervenit in număr mare in 
dezbaterile pe această temă au dat 
expresie sentimentelor de îngrijora
re și de frustrare ale popoarelor lor 
în legătură cu situația actuală in 
care — în timp ce cursa înarmări
lor, In special a înarmărilor nuclea
re, continuă neabătut, riscind. după 
suprasaturarea arsenalelor terestre, 
să pătrundă în noi medii, cum este 
spațiul cosmic — tratativele din sfera 
dezarmării rămîn an de an nepro
ductive.

In luările de cuvînt se evidențiază, 
de asemenea, existenta unui interes 
foarte larg al statelor membre față 
de problema reducerii bugetelor mi
litare, care figurează ca punct 
distinct pe agenda actualei sesiuni 
a Adunării Generale, ca urmare a 
unei inițiative românești.

Reprezentantul Marocului a arătat 
că un mare număr de țări mici și 
mijlocii, nealiniate. In curs de dez
voltare, nenucleare, consideră im
perativ necesare un reviriment ge
neral pe planul tratativelor din 
sfera dezarmării, adoptarea fără în- 
tirziere a unor măsuri concrete de 
oprire a cursei cantitative și calita
tive a înarmărilor, înainte de toate 
a înarmărilor nucleare. Vorbitorul a a- 
preciat că anul 1986 — proclamat de 
O.N.U. ca An Internațional al' Păcii
— trebuie să marcheze o cotitură in 
direcția consolidării păcii mondiale, 
pe calea înregistrării unor progrese 
notabile în domeniile opririi cursei 
înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, 
cu prioritate a dezarmării nucleare.

Reprezentantul Poloniei a declarat 
că „principala trăsătură a sesiunii 
din 1985 a Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva a constituit-o 
lipsa de progrese, în special in do
meniul negocierii unor măsuri de 
dezarmare nucleară, cum sint in
terzicerea experiențelor nucleare. în
cetarea cursei înarmărilor nucleare, 
realizarea dezarmării nucleare și pre
venirea războiului nuclear". El a 
subliniat că proporțiile si ritmul 
fără precedent ale cursei înarmări
lor nucleare și riscul extinderii a- 
cesteia în spațiul cosmic reclamă de 
urgență „desfășurarea unor negocieri 
substanțiale pentru schimbarea aces
tei tendințe" și a apreciat că pro
cesul dezarmării nucleare trebuie să 
înceapă prin convenirea unui acord 
internațional de încetare a tuturor 
experiențelor nucleare.

Reprezentantul Sudanului a rele
vat. intre altele, câ actuala competi
ție militară contribuie Ia menținerea

Negocierile sovieto-americane de la Geneva
GENEVA 2 (Agerpres). — Agenția

T. A.S.S. relatează că la 1 noiem
brie, în cadrul reuniunii delegațiilor
U. R.S.S. și S.U.A. Ia negocierile cu 
privire la armele nucleare și cosmi

OLANDA

Proteste împotriva deciziei guvernului de a amplasa
rachete nucleare

HAGA 2 (Agerpres). — Fără a ține 
seama de opoziția crescîndă a puter
nicei mișcări pentru pace din Olan
dă, guvernul de centru-dreapta, con
dus de primul-ministru Ruud Lub
bers, .a hotărit să accepte amplasa
rea pe teritoriul olandez a celor 48 
de rachete nucleare americane cu 
rază medie dș acțiune prevăzute în 
cadrul planurilor N.A.T.O. într-o 
conferință de presă televizată, pri
mul-ministru a declarat că accep
tarea va face obiectul „unui acord 
cu Statele Unite", care va fi supus 
apoi aprobării parlamentului olandez, 
in jurul datei de 1 decembrie.

Președintele fracțiunii parlamenta
re a Partidului Muncii din Olanda, 
Joop den Uyl, a arătat, intr-o de
clarație, că ziua adoptării hotăririi

pe scurt
AGENȚIILE DE PRESA

NUMIRI IN GUVERNUL SO
VIETIC. După cum transmite a- 
genția T.A.S.S., prin decret al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. Ivan Silaev a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, fiind 
eliberat din funcția de ministru al 
industriei aeronautice. Ministru al 
industriei aeronautice a fost numit 
Apollon Sisțov.

ÎNȚELEGERI CHINO-BRAZI- 
LIENE. China și Brazilia au sem
nat o serie de documente vizînd 
extinderea și aprofundarea rapor
turilor lor bilaterale de cooperare. 
La ceremonia de semnare au parti
cipat Zhao Ziyang. premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, și 
președintele Braziliei, Jose Sarney.

LA NOVI SAD se desfășoară lu
crările unei mese rotunde interna
ționale pe tema „Politica și mișca
rea de nealiniere — noi tendințe și 
opțiuni". Participă circa 80 de ex
perts și oameni politici din nu
meroase țări, tn discursul de des
chidere, Dimce Belovski, secretar 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a decla
rat câ, in pofida tuturor dificultă
ților, politica și mișcarea de ne
aliniere iși confirmă vitalitatea sa 
istorică, reprezentind o alternativă 
politică pentru scoaterea lumii din 
impasul in care au adus-o confrun
tările pe plan internațional.

,N.U.
unui periculos climat de neîncrede
re șl teamă, precum și la alimenta
rea conflictelor locale din diferite 
regiuni ale lumii și a apreciat că a 
sosit timpul să se inițieze negocieri 
serioase pentru oprirea înarmărilor 
și • trecerea la un proces real de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară. El a subliniat ,că o 
măsură de cea mai mare importanță 
și actualitate o constituie reducerea 
cheltuielilor militare și alocarea 
fondurilor astfel eliberate în folosul 
dezvoltării națiunilor, in special a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Referindu-se Ia implicațiile 
profund negative ale cursei înarmă
rilor nucleare asupra păcii și secu
rității internaționale, reprezentantul 
Argentinei a apreciat că una din 
ideile de bază, degajate din dezba
terile actualei sesiuni a Adunării 
Generale o constituie preocuparea 
crescîndă a statelor pentru preveni
rea declanșării unui război nuclear, 
care ar avea consecințe fatale pen
tru întreaga civilizație umană. El 
s-a pronunțat, între altele, pentru 
crearea neintîrziată In cadrul Con
ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva a unui comitet special care să 
elaboreze un acord cuprinzător pri
vind un ansamblu de măsuri de na
tură să circumscrie și să elimine pe
ricolul izbucnirii unui război nuclear.

Reprezentantul Filipinelor a apre
ciat că O.N.U. trebuie să ocupe un 
loc central în ansamblul negocieri
lor și eforturilor în sfera dezarmării 
în conformitate cu opțiunile și ce
rințele formulate de toate popoarele 
lumii.

Reprezentantul Jamaicăi a subli
niat că la nivelul actual de peste 800 
miliarde dolari anual cursa înarmă
rilor are efecte devastatoare asupra 
eforturilor de progres și bunăstare 
ale tuturor națiunilor, în primul rînd 
ale țărilor in curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a subliniat că eforturile 
Națiunilor Unite se cer orientate cu 
mat multă fermitate spre oprirea 
cursei inarmărilor nucleare, spre 
prevenirea declanșării unei competi
ții militare și mai periculoase și mai 
costisitoare in spațiul cosmic și spre 
canalizarea fondurilor eliberate, prin 
adoptarea unor măsuri practice de 
dezarmare, in direcția stimulării 
progresului tuturor popoarelor, in 
primul rind al țărilor sărace ale 
lumii.

Reprezentantul Gabonului a dat 
expresie îngrijorării țării sale în le
gătură cu actuala situație de încor
dare și nesiguranță din viața inter
națională datorată în mare măsură 
continuării neabătute a cursei inar
mărilor și acumulării unor uriașe 
arsenale nucleare. El a subliniat că 
O.N.U. are datoria de răspundere de 
a se achita, cu sprijinul activ al tu
turor statelor membre, de sarcinile 
prioritare care îi revin in ce priveș
te rezolvarea corespunzătoare a pro
blemelor de însemnătate Vitală ale 
dezarmării, securității și dezvoltării.

ce, delegația americană a prezentat 
unele propuneri, considerate, in opi
nia Cas,ei .Albe, drept răspuns, la 
amplele propuneri sovietice făcute 
la începutul lunii octombrie.

pe teritoriul țării
privind amplasarea eurorachetelor, 
„este □ zi întunecată pentru toți cei 
care luptă spre a se pune capăt 
cursei inarmărilor nucleare".

La rindul său, purtătorul de cuvînt 
al neoliberalilor — „Democrații ’66“ 
— a exprimat dezamăgirea acestui 
partid față de decizia adoptată do 
guvern.

Partidul Comunist din Olanda a 
calificat hotărirea guvernului „o e- 
roar-e istorică" ce se. va solda cu 
consecințe: importante. Aceasta în
seamnă — a arătat P.O. din Olan
da — o confruntare directă cu mi
lioane de oameni si subestimarea o- 
nozitiei exprimate de forțele demo
cratice ' olandeze militante pentru 
bace, informează agenția France 
Presse.

VIZITA ÎN MAREA BRITANIE. 
In timpul vizitei oficiale întreprin
se în Marea Britanie de Jănos 
Kădar, secretar general al Partidu
lui^ Muncitoresc Socialist Ungar, 
membru al Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, au fost purtate 
convorbiri cu primul ministru, 
Margaret Thatcher, cu alte oficia
lități britanice. Au fost examinate 
o serie de . probleme majore ale 
vieții internaționale actuale,, pre
cum și modalitățile de extindere a 
relațiilor bilaterale. De asemenea, 
Jănos Kâdâr a avut o întrevedere 
cu G. McLennan, secretarul general 
al P.C. din Marea Britanie.

IN FINLANDA, la Vasa, a avut 
loc ședința grupului de lucru în 
problemele navigației și protecției 
mediului in zona Mării Baltice. Au 
participat reprezentanți ai Suediei, 
Danemarcei, R.. D. Germane. R. F. 
Germania, Poloniei, U.R.S.S. și 
Finlandei. , .

MAREA ENCICLOPEDIE A CUI
NEI, in 80 de volume, a fost termi
nată, urmind să intre sub tipar 
peste citeva luni. După cum relatea
ză agenția China Nouă, lucrarea, 
cea mai întinsă de acest gen reali
zată pină acum in China, cuprinde 
articole, bogat ilustrate, care pre
zintă cârti, noțiuni și concepții ale 
oamenilor de cultură chinezi din 
antichitate pină în. zilele noastre, 
in domenii ca astronomia, geografia, 
mineritul, istoria, religia, artele, in

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
Xll-a sesiuni a Comisiei, mixte gu
vernamentale româno-norvegiene de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică.

Cu acest prilej a fost analizat sta

ll R, S. S. ~

Publicarea proiectului
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Mihai 

Chebeleu transmite : Toate ziarele 
centrale sovietice au publicat proiec
tul Statutului P.C.U.S. cu modifică
rile propuse și aprobat de recenta

Ședința Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri ale R. P. Bulgaria
SOFIA 2 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția B.T.A., la Sofia a 
avut loc ședința Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale 
R. P. Bulgaria, in cadrul căreia a 
fost aprobată activitatea delegației 
bulgare la Consfătuirea Comitetului

R.S.A. Intensificarea măsurilor represive 
împotriva populației de culoare

PRETORIA 2 (Agerpres). — Re
gimul rasist sud-african a dat un 
decret in baza căruia reprezentan
ții forțelor politiei și armatei nu pot 
fi traduși in justiție pentru acțiuni 
întreprinse împotriva participantilor 
la demonstrațiile contra apartheidu
lui — informează agenția Associated 
Press. Prin această nouă măsură, a- 
paratul/ de represiune, pe care se 
sprijină regimul minoritar din Afri
ca de Sud, este situat „deasupra le
gii".

In pofida recrudescentei represa
liilor. adaugă agenția United Press 
International. în numeroase locali
tăți — intre care Johannesburg, 
Chesterville. Zwinde și Phillipi — 
s-au semnalat noi tulburări. Un ra
port publicat de politia din Johan
nesburg anunță — pe de altă par
te — că. de Ia decretarea. Ia 21 iu
lie. a stării de urgentă au fost puse 
sub stare de arest 5 876 persoane. în
tre care 1 152 continuă să fie deți
nute.

Guvernul sud-african a adoptat o 
serie de măsuri de restrîngere a ac
tivității echipelor de televiziune, fo
toreporterilor și corespondenților 
posturilor de radio, care relatau e- 
venimente privind tulburările din 
Africa de Sud — informează agenții
le Reuter și France Presse. Intr-un 
comunicat oficial se precizează că 
restricțiile se aplică în zonele în care 
s-a decretat starea de urgentă — 
situate în raza principalelor orașe ale

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis 

s-au încheiat lucrările unei reuniuni 
a reprezentanților Comisiei generale 
a dialogului euro-arab consacrată 
pregătirii agendei de lucru a sesiu
nii de luna viitoare a comisiei. în 
comunicatul reuniunii se relevă ne
cesitatea intensificării eforturilor din 
partea țărilor vest-europene in di
recția încetării conflictului dintre 
Iran și Irak și respectării rezoluți
ilor Consiliului de Securitate in pro
blema Libanului.

Sesiunea de luna viitoare a Comi
siei generale- a dialogului euro- 
arab, care va avea loc in Behrein, 
va fi consacrată modalităților de in
tensificare a rolului țărilor vest- 
europene in instaurarea stabilității

Spre rezolvarea crizei de guvern din Italia
ROMA 2 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Italiei, Bettino Craxi, va 
prezenta luni, succesiv, o declarație 
in Camera . deputaților și în Senat. 
In condițiile in care, parlamentul va 
acorda votul de incredâre guvernu
lui de coaliție de centru-stinga — 
situație apreciată ca sigură, dată 
fiind majoritatea pe care o dețin, 
împreună, cele cinci partide in cele 
două camere — se va pune capăt 
crizei deschise' la 17 octombrie, no
tează agenția A.N.S.A.

vățămintul, literatura, economia, 
zoologia, botanica, etnografia, fol
clorul. Tipărirea celor 80 de . volume 
se va finaliza in 1988.

ȘOMAJ. Datele oficiale difuzate 
la Washington de Ministerul ame
rican al Muncii arată că in S.U.A., 
la finele lunii octombrie, erau în
registrați, oficial, 8,3 milioane de 
șomeri (7.1 la sută din populația 
aptă de muncă). Agenția Reuter 
menționează, totodată, că deficitul 
balanței comerciale s-a ridicat la 
15,5 miliarde dolari in septembrie.

POPULAȚIA EGIPTULUI este de 
49 milioane de locuitori, a anunțat 
Direcția Generală de Statistică a 
R. A. Egipt. In cazul menținerii ac
tualului ritm al natalității, popu
lația Egiptului va crește cu un mi
lion de oameni la fiecare nouă luni. 
In prezent, aproximativ 40 la sută 
din populația Egiptului este forma
tă din copii pină la 15 ani.

POLIȚIA PERUANA, tn colabo
rare cu agenți ai serviciilor ame
ricane specializate, a reușit să 
aresteze pe Reynaldo Rodriguez 
Lopez, cel mai mare traficant de 
droguri din Peru. Lopez este im
plicat in organizarea unei rețele de 
imigrație clandestină in S.U.A. a 
peruanilor și acuzat de contraban
dei’, falsificare de documente, pre
cum și de uciderea rivalilor în 
traficul de droguri. 

dintre cele două țări și au fost con
venite, noi măsuri de natură să sti
muleze dezvoltarea schimburilor co
merciale, a cooperării în producție și 
tehnologie, atit pe plan bilateral, cit 
și pe terțe piețe.

Statutului P.C.U.S.
plenară a Comitetului Central al 
partidului.

După dezbaterea lui de către toți 
membrii și candidații P.C.U.S., sta
tutul va fi supus aprobării Congre
sului al XXVII-lea al partidului.

Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
care a avut loc la Sofia, in zilele de 
22 și 23 octombrie. A fost exprimat, 
totodată, acordul deplin cu analiza 
Situației actuale din Europa și din 
lume făcută, de consfătuire.

țării. Corespondenții de presă 
străini, acreditați pe lingă Oficiul de 
informații al M.A.E. sud-african, vor 
putea lucra doar cu permisiunea or
ganelor de poliție.

Agenția Reuter amintește că. in ul
timul timp, reporterii străini care 
transmiteau reportaje privind tulbu
rările rasiale — soldate cu moartea 
a peste 800 persoane in decurs de 
20 de luni — au fost supuși unor 
presiuni crescînde de regimul rasist 
de la Pretoria, sub pretexul că pre
zintă „deformat" evenimentele din 
această tară.

LONDRA 2 (Agerpres). — Delega
ții sindicatelor din transportul ma
ritim din peste 30 de țări, reuniți la 
Londra, au adoptat un program de 
acțiune vizînd oprirea totală a li
vrărilor de petrol către Republica 
Sud-Africană, în conformitate cu 
rezoluțiile adoptate în acest sens de 
Națiunile Unite — transmite agen
ția France Presse. Se au in vedere, 
între altele, boicotarea navelor- com
paniilor care furnizează petrol regi
mului sud-african, precum și pre
siuni asupra guvernelor țărilor cu 
pavilion de complezență, pentru a 
adopta măsuri legislative care să 
interzică asemenea livrări. Reuniu
nea a fost inițiată de sindicatele de 
ramură din Marea Britanie, Dane
marca și Australia, in colaborare cu 
Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului — precizează a- 
genția France Presse.

politice in zona Golfului, precum și 
extinderii cooperării bilaterale in di
verse sfere ale vieții economice și 
culturale, informează agenția KUNA.

în Cisiordania -— teritoriu situat 
pe malul vestic al ' Iordanului — 
ocupată de Israel, au loc manifes
tații de protest ale populației pales
tiniene împotriva persecuțiilor auto
rităților. Recent, studenții de la 
Universitatea arabă „Belt-Lahm" au 
organizat o demonstrație in semn de 
protest împotriva expulzării de către 
autoritățile israeliene de ocupație a 
patru palestinieni. împotriva de
monstranților au intervenit cu bru
talitate forțe polițienești — infor
mează agenția J.A.N.A.

Partidul Comunist Italian a exprik 
mat o poziție critică față de modul 
in care a fost soluționată criza dp 
guvern, considerînd că partidele 
coaliției nu au tras' concluziile nece
sare' „din situația creată ca urmare 
a neînțelegerilor asupra unor ches
tiuni esențiale, curp sint. suveranita
tea, linia de politică externă, securi
tatea 'țării și politică față de Orien
tul Mijlociu",.. relatează A.N.S.A.

NAVETA SPAȚIALA „CHAL
LENGER", programată să ateri
zeze, miercuri, la baza aeriană 
Edwards, din, California, s-ar pu
tea să-și, prelungească cu o-zi mi
siunea orbitală — relatează agen
ția France, Presse, menționind că 
în fayoarea unei asemenea decizii 
pledează oamenj de știință care ar 
dori să efectueze , un număr cit 
mai. mare de cercetări. La bordul 
navetei, astronauții, lucrind in două 
schimburi. au reușit să repare 
două minifurnale destinate recris- 
talizării' mostrelor de metal și 
sticlă ip condiții de imponderabili
tate. De asemenea, se efectuează o 
serie de experiențe și cercetări pri
vind. intre altele, efectele impon
derabilității' asupra organismului 
uman și asupra celulelor organice.

PARTIDUL LABURIST, DE GU
VERNĂMÂNT. DIN MALTA a. a- 
nunțăt că va organiza o. conferință 
națională In cadrul căreia va pro
ceda la revizuirea statutului său, 
pentru ca acesta să corespundă cu 
linia actuală a politicii laburiste, 
în cadrul conferinței naționale, li
derul laburist, primul ministru 
Carmelo Mifsud Bonnici, va pre
zența, un document cu privire Ia 
politica partidului de guvemămint.

RAVAGIILE URAGANULUI 
„JUAN". Președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, a declarat citeva re
giuni din statul Louisiana, puternic 
afectate de uraganul „Juan", drept 
zone sinistrate, transmite agenția 
U.P.I. Bilanțul preliminar al uraga
nului include opt victime și distru
geri fără precedent in Louisiana, 
estimate la cel puțin un miliard de 
dolari. Potrivit serviciilor meteoro
logice americane, in ultimele 24 de 
ore „Juan". și-a pierdut din forță, 
transformindu-se, intr-o furtună 
tropicală, care înaintează spre nord, 
peste teritoriile statelor Alabama și 
Tennessee.
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