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CIMPINA : în funcțiune două importante MEHEDINȚI : Succese

în fabrici și 
institute de 
consemnate

aceste zile sărbătorești în diverse 
țării.

— Evidențieri ? Acum, in 
aniversării gloriosului nostru 
evidențiat este unul singur : 
gul colectiv.

contractuluf Însemna, 
tehnologic, timpul cel pragul 

partid, 
intre-

care ne-au livrat prompt 
subansamblele necesare mon-
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

Marile ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu

TEMELII PENTRU PREZENT, 
TEMELII PENTRU VIITOR

Puternică afirmare a inițiativei muncitorești7

A intrat în tradiția clasei noastre muncitoa
re, a oamenilor muncii să cinstească cu fapte 
deosebite de muncă, prin inițiative și acțiuni 
valoroase, marile evenimente politice, in acest 
an, în marea întrecere desfășurată pe întreg cu
prinsul țării în intimpinarea gloriosului jubileu 
al partidului și a zilei de 1 Mai, 
uzine, pe șantiere, pe ogoare, în 
cercetări și proiectare au putut

realizări de prestigiu, realizări care întregesc ta
bloul marilor împliniri din anii socialismului, in 
ansamblul lor, inițiativele și faptele muncitorești 
înregistrate și afirmate în această perioadă se 
constituie într-o puternică și elocventă afirma
re a capacității creatoare și iscusinței organi
zatorice a muncitorilor, specialiștilor, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, 
care acționează cu toată hotărirea pentru reoli-

zarea neabătută a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe intregul cincinal, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al Xlll-lea al partidului, a 
orientărilor cuprinse in cuvintările tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ne oprim astăzi asupra cîtorva fopte semnifi
cative înregistrate de reporterii și coiespond_en- 
ții noștri in 
colțuri ale

Giganți realizați 
cu finețe de bijutier

I.M.G.B. — patru inițiale care, bă
nuim, nu mai necesită alte amănun
te suplimentare. Trebuie totuși să 
amintim că aici, la întreprinderea 
de mașini grele din Capitală — cti
torie a epocii Nicolae Ceaușescu — 
s-au executat de-a lungul anilor 
mașini-unelte. utilaje și instalații de 
înaltă performanță tehnică, compa
rabile cu produsele similare realiza
te pe plan mondial, cum ar fi: tur
bine de 330 MW, coloane de sinte
ză, mori de ciment de 3 000 tone/24 
de ore, alte și alte utilaje metalur
gice ori chimice. Cu mențiunea — 
ioatc au fost premiere naționale. 
Așadar, este îndreptățită afirmația 
că I.M.G.B. este o unitate pivot a 
industriei de utilaj greu din țara 
noastră, un adevărat „mecanic-șef" 
al economiei naționale.

...30 aprilie a.c„ ora 11. Sîntem 
martori la un eveniment de. excep
ție. Au inceput probele tehnologice 
la un nou utilaj complex de concep
ție românească, realizat in premieră 
națională. Este vorba despre mașina 
de roluit țevi cu diametrul de 1 420 
milimetri — produs de mari di
mensiuni (lungime 22 de metri, 
înălțime 5- metri și o greutate--de 
peste 260 de tone), realizat, după cum 
spuneau chiar beneficiarii săi, cu fi
nețe de bijutier. După cîteva minu
te de încordare — atit cit au durat 
probele — privirile s-au mai 
frunțile s-au mai descrețit, 
tăm cu cîțiva dintre autorii 
premiere absolute.

Ing. Florea Rontea, șeful 
mecanică II : „Execuția acestui uti
laj a fost pentru noi toți un examen 
greu pe care l-am trecut ,.cu bine. 
Aș vrea să spun că am realizat cu 
cinci luni mai devreme un utilaj pe 
care pe plan' mondial nu-I realizea
ză decît două-trei firme. Cum am 
reușit această performanță ? Prin- 
tr-un efort comun și continuu. Aș 
vrea să mă folosesc de acest prilej 
și să mulțumesc tuturor colaborato-

destins,
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rilor noștri, 
toate 
tajului".

Vasile Mocanu, șeful echipei mon
taj : „Am ceva ani de meserie, dar 
nu exagerez cu nimic cînd spun că 
la realizarea acestui produs, care e- 
xecută peste 200 de țevi pe zi, toți — 
și mă refer la proiectanți, montori 
și controlori — am format o adevă
rată familie muncitorească. Colabo
rarea strinsă dintre noi toți a per
mis realizarea într-un timp record 
a acestui utilaj gigant pe care l-am 
executat la precizie de microni".

Subinginer Emilian Roșea : „Sînt 
reprezentant al 'beneficiarului — 
C.S. Galați — am participat împreu
nă cu 24 de colegi la montajul ma
șinii. Ce pot spune despre utilaj ? 
Nimic altceva decît că atît în timpul 
montajului, cît și în timpul probelor 
totul a decurs perfect. Cum, de alt
fel, sînt sigur că vor decurge lucru
rile și in exploatare".

O realizare singulară în peisajul 
acestei citadele industriale ? Nicide
cum. în timpul documentării, repor
terul a surprins numeroase alte fap
te de muncă, ce atestă abnegația 
și dăruirea cu care oamenii muncii 
de aici cinstesc gloriosul jubileu al 
partidului. Dintre acestea amintim 
începerea probelor la o nouă turbi
nă de 30 MW, realizarea in avans a 
presei de 1 250 tone forță și reali
zarea suplimentară a 200 tone piese 
forjate.

Evidențiat - 
întregul colectiv

Conversația a avut loc In urmă 
cu puține zile. „Ei, vă angajați ?“ 
— părea la un moment dat să-i în
trebe din priviri reprezentantul fir
mei străine. Și poate i-ar fi între
bat. Textilist de profesie — dar de 
„meserie" comerciant — cel ce pro
punea un. nou contract de export 
întreprinderii textile „Moldova" din 
Botoșani nu se poate să nu fi știut 
că durata în care solicita onorarea

sub aspect 
mai scurt po

sibil. Comerțul iși are însă regulile 
sale..., „reguli" ce l-au determinat pe 
același partener ca ulterior, cind i 
s-a prezentat modelul țesăturii, să 
solicite unele modificări in structu
ra firului. Practic, o nouă țesătură. 
Fără ă se arăta deloc dispus să ami
ne termenul de livrare a produse
lor. „N-ar fi bine totuși să i-o pro
punem noi ?“ — a întrebat lă tele
fon delegatul botoșănean după în
trevederea avută cu reprezentantul 
străin, aflat in București. „Nu-i 
cazul, i s-a răspuns apăsat. Trans- 
mite-ne în schimb noii parametri 
tehnici solicitați și lasă ca lucrurile 
să decurgă normal". Ce a însemnat 
acel „normal" ? în mai puțin de o 
oră după convorbirea telefonică, in 
întreprindere funcționa o linie d6 
fabricație specială (denumirea adec
vată ar fi ultraspecializată). Compo
nența ? Mașini de cardat, laminoa
re, flaiere, ringuri, mașini de urzit, 
de bobinat, de țesut, de mercerizat 
ș.a. în cadrul „liniei" au fost repar
tizați cei mai vrednici muncitori, 
maiștri, ingineri. Toți însă cu o ca
litate în plus fată de ceilalți : cea 
de comunist. Concretizată, incepind 
cu acel moment, în neodihnă, in sta
re de permanentă concentrare. Țelul 
propus? în cel mai scurt timp, co
manda să fie finalizată.

După numai o săptămînă, cînd i 
s-a expus modelul noii țesături, re
prezentantul străin a exclamat suc
cesiv în cîteva limbi : incredibil ! A 
verificat apoi calitatea țesăturii 
chiar și cu... lupa. Concluzia la care 
a ajuns ? „Formidabil ! Cum ați 
reușit totuși ?“ a întrebat în cele din 
urmă. „Soluția pe care am aplicat-o, 
i s-a răspuns, e simplă : judicioasă 
organizare și muncă temeinică pen
tru a respecta „marca" întreprinde
rii, prestigiul pe care l-am cîștigat",

— Ăm vrea să-i cunoaștem totuși 
pe cițiva dintre evidențiați, ne-ași 
adresat inginerului . Vasile Panțiru, 
directorul întreprinderii.

Vocația, *
premierelor 
industriale obiective industriale

Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste

Industria - factor dinamizator al progresului în
tregii economii naționale, lată una din sintagmele pe 
care le folosim adeseori ca pe un adevăr atît de 
evident și bine cunoscut îneît uneori nu mai simțim 
nevoia să adăugăm nici un fel de explicație. Dar in
dustria ? Ea, acest catalizator al progresului, ce mo
dificări de structură, calitative a cunoscut ? Datele 
statistice arată că, in perioada 1945-1985, producția 
industrială a țării a crescut de 105 ori. Se înțelege 
de la sine că atingerea acestui ritm de creștere nu 
or fi fost posibil fără o dezvoltare multilaterală, ac
celerata a tuturor ramurilor producției materiale. To
tuși, care sînt pi
lonii de rezistență 
ai acestei dinamici 
fără precedent în 
istoria țării ? Pe 
ce s-au întemeiat, 
la rindul lor, dez
voltarea și moder
nizarea industriei ?

Pentru a răspun
de cît mai exact la 
aceste întrebări să 
bază de calcul anul 1945. Deci :

• In industria construcțiilor de mașini, producția a 
crescut de 42 ori în anul 1965 și de peste 470 ori în 
anul 1985.

• in industria chimică, producția o fost mai mare 
de 117 ori in anul 1965 și de circa 1 200 ori in anul 
1985.

Intîmplător au cunoscut aceste două ramuri aseme
nea ritmuri inalte de creștere ? Nicidecum. Este aproa
pe . inutil să reamintim nivelul general al industriei 
noastre in momentul cuceririi puterii politice de că
tre Partidul Comunist Român. Practic, totul trebuia luat 
de la început ; trebuia asigurată baza tehnico-mate- 
rială a socialismului. Cum putea fi rezolvată această 
problemă ? Țara nu numai că nu dispunea de fon
duri pentru a aduce din import mașinile, utilajele, in
stalațiile de care avea nevoie, dar această soluție 
- totuși, posibilă - ar fi atras ddpă sine aservirea 
economiei naționale capitalurilor străine. Se impunea 
deci dezvoltarea puternică, rapidă a propriei indus
trii și, în special, a industriei constructoare de ma
șini.

In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
atras din timp atenția asupra necesității recuperării 
decalajelor existente față de țările care au pornit mai 
devreme pe calea industrializării. încă de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., referindu-se la dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini, secretarul general al 
partidului arăta că se va acorda o atenție deosebită 
producției de utilaj petrolier, mașini agricole, utilaj 
minier și chimic, mijloace de transport, utilaj energetic 
și mașini-unelte, linii tehnologice complete destinate 
nevoilor interne și exportului.

Și iată că, intr-adevăr, industria construcțiilor de 
mașini a fost timp de mai multe cincinale ramura cu

cea mai dinamică dezvoltare. Rezultatul ? Industria 
construcțiilor de mașini are în prezent un rol deose
bit de important în progresul general al economiei na
ționale, deținînd o pondere ridicată în producția in
dustrială, în export, în gradul de ocupare a forței de 
muncă, în crearea venitului național. Ca urmare a 
dezvoltării neîntrerupte și transformărilor de ordin ca
litativ intervenite în producția industriei construcțiilor 
de mașini, 90-95 la sută din necesarul actual al eco
nomiei naționale de mașini, utilaje, instalații și echi
pamente este asigurat din producția internă. Totoda
tă, România este la ora actuală una din puținele țări 

din lume care ex
portă o gamă com
plexă de 
unelte grele,CELE MAI DINAMICE Șl EFICIENTE

RAMURI INDUSTRIALE
apelăm la cîteva cifre, luînd drept

Acum, în preajma celei de-a 65-a 
aniversări a partidului, la întreprin
derea de utilaj greu din Craiova — 
atmosferă de muncă spornică, an
gajată. Acest eveniment scump ini
milor noastre este cinstit oră de oră, 
zi de zi cu fapte de muncă exem
plare. cu angajamente împlinite. 
Unul dintre ele : realizarea, intr-un 
timp record, a mașinii de tăiat și 
sanfrenat marginea tablei de oțel cu 
grosimi de pină la 30 mm și lungimi 
de 14 metri, tip „MTS—12“. Execu
ția acestui utilaj constituie o pre
mieră la noi in țară și, totodată, un 
Jubileu de producție. ,.MTS—12“ este 
cea de-a 50-a mașină-unealtă com
plexă realizată la Î.U.G. Craiova în 
cei 10 ani de activitate.

Saltul de la „ieri" la „azi" este de-a 
dreptul spectaculos. Printr-o ferici
tă coincidentă, 
dere și-a început 
cu un deceniu în 
Mai. Ce realiza 
adică dispozitive 
trare necesare montajului de utila
je. Ce realizează în prezent ? Ma- 
șini-unelte grele, utilaj tehnologic

ftrfestă întrema n- 
producția în urmă 
preajma zilei de 1 
atunci ? „Popiei", 

de așezare și cen-

(Continuare în pag. a II-a)

în Intimpinarea ani
versării făuririi parti
dului, colectivul de la 
întreprinderea meca
nică Cimpina, alături 
de constructorii și mon
tării întreprinderii an
trepriză construcții Bra
șov, â reușit să pună 
in funcțiune, înainte 
de termen, două im
portante obiective de 
producție djn investiția 
de dezvoltare și mo
dernizare a unității. 
Este vorba de o nouă 
capacitate dotată cu

mașini-unelte și agre
gate de înaltă tehnici
tate, care conduce 
dublarea producției 
scule de foraj și 
tracție, atit de necesare 
economiei țării, cit și 
pentru onorarea co
menzilor la export ; de 
asemenea, de o moder
nă linie tehnologică de 
cromare dură a inte
rioarelor cilindrilor care 
se folosesc la extrac
ția țițeiului. Aplicînd 
tehnologii avansate de 
lucru, o organizare su-

la 
de 

ex-

perioară a muncii, co
lectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
de la Cimpina lu
crează cu o produc
tivitate a muncii mai 
mare cu 20—50 la sută, 
in condițiile unei cali
tăți mult superioare a 

■ sculelor pe care le exe
cută pentru industria 
petrolului și cu o re
ducere simțitoare a 
costurilor de produc
ție. (Constantin Că- 
praru, corespondentul 
„Scinteii").

ale constructorilor 
de nave

BOTOȘANI : Economii de metal, energie electrică

și combustibil
Intre succesele in producție cu care 

oamenii muncii din industria județu
lui Botoșani omagiază apropiata ani
versare a partidului se înscrie si eco
nomisirea. fată de normele de con
sum alocate perioadei din acest an. a 
300 tone fontă. 200 tone otel. 30 tone 
aluminiu. 15 tone bronz, 1 500 MWh 
energie electrică și 850 tone combus-

tibi-1 convențional. Aceste economii 
s-au obținut prin asimilarea și adop
tarea în procesul de producție a unor 
noi tehnologii menite 6ă contribuie la 
reducerea consumurilor de materiale, 
energie electrică si termică, la creș^ 
terea mai accentuată a productivității 
muncii. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scinteii").

Constructorii de nave din Drobe- 
ta—Tumu Severin intimpină împli
nirea a 65 de ani de la făurirea 
partidului cu succese deosebite in 
activitatea de producție. Cea mai re
centă realizare : lansarea la apă a 
celui de-al 6-lea tanc petrolier de 
7 000 tdw — navă complexă, de înal
tă tehnicitate — care face parte din- 
tr-o serie destinată exportului. Tot 
in primele zile ale lunii mai. na- 
valiștii au livrat la export două nave 
— un tanc petrolier de 7 000 tdw și 
o șalandă de 600 metri cubi. De la 
începutul anului si pină in prezent, 
la întreprinderea de construcții na
vale și prelucrări la cald din 
Drobeta—Turnu Severin au fost lan
sate la apă 5 nave de diferite ti
puri. Se fac în prezent ultimele pre
gătiri pentru a se lansa la aoă incă 
o navă o șalandă de 600 metri 
cubi. O atenție deosebită se acordă 
în această modernă si reprezenta
tivă unitate a județului 
consumurilor de materii 
materiale. în cele 4 luni 
an. aici s-au economisit
carea a numeroase soluții 
peste 150 tone metal. (Virgiliu Tă- 
taru, corespondentul „Scinteii").

reducerii 
prime si 
din acest 

prin apli- 
tehnice
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echipamente 
foraj petrolier, ra
finării, echipamen
te pentru industria 
chimică, metalur
gică, a cimentului, 
ș.a.tractoare, camioane, rulmenți

Ținîndu-se seama de necesitatea valorificării superi
oare a resurselor de materii prime, o puternică dez
voltare a cunoscut în anii construcției socialiste și in
dustria chimică. în cadrul procesului de industriali
zare, chimia și petrochimia s-au situat in ultimele două 
decenii printre ramurile cele mai dinamice, atit da
torită resurselor naturale de materii prime de care dis
pune țara noastră, cit și a posibilităților largi de a 
asigura valorificarea superioară a acestor resurse, de 
a diversifica rapid producția, de a promova pe scară 
largă progresul tehnic în toate celelalte sectoare de 
activitate. Sub îndrumarea directă, de înaltă compe
tență științifică a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, struc
tura industriei chimice s-a perfecționat și modernizat 
necontenit. Astfel, în ultimii ani a înregistrat o creș
tere puternică producția de fibre și fire artificiale și 
sintetice, îngrășăminte chimice, produse macromolecu- 
lare de bază, anvelope ș.a. Pornind de la realizările 
obținute, industria chimică va cunoaște în continuare 
un nou salt calitativ, accentuîndu-se dezvoltarea sub- 
ramurilor și grupelor de produse cu grad de prelu
crare avansată (chimie fină și de mic tonaj, polimeri 
cu proprietăți speciale ș.a.) în scopul valorificării su
perioare a materiilor prime și resurselor energetice.

Incontestabil, industria românească s-a dezvoltat 
multilateral în anii socialismului. Totuși, construcțiile 
de mașini și chimia - ramuri care in prezent reali
zează împreună circa 40 la sută din producția in
dustrială a țării - au cunoscut cele mai inalte ritmuri 
de creștere. Aceste două ramuri reprezintă pilonii pe 
care se sprijină în bună parte procesul de industria
lizare a țării.
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Oameni de pe Argeș și meseriile lor de aur
Nimic mai nimerit pentru a începe acest reportaj 

de la Curtea de Argeș decît. un citat din Dicționarul 
de filozofie (Editura politică, București, 1978) : con
ceptul de muncă desemnează „o activitate socială con
știentă, utilă, teleologic anticipată, de apropriere a for
țelor naturale și sociale prin intermediul unor unelte 
(instrumente, tehnici, metode) corespunzătoare, desfă
șurată in scopul satisfacerii trebuințelor, istoricește 
determinate, ale oamenilor și ale societății și avind 
drept rezultat modificarea obiectului asupra căruia se 
exercită transformarea acestuia intr-un produs al ei-“ 
Și mai departe, din aceeași sursă, să-l re-citâm pe 
Marx, care arată că, acționînd asupra naturii externe, 
omul „iși transformă în același timp propria sa na
tură".

Omul intră, în procesul muncii, în relație cu natura 
externă iar felul CVM intră în această relație, modul ■ 
CUM transformă materia inertă în obiect trebuincios 
satisfacerii nevoilor sale este primul și ultimul criteriu 
după care se cuvine să judecăm locul unde munca

sa îl situează pe scara dezvoltării. Istoria omului este, 
intr-un fel, istoria felului cum muncește el.

Cum munceau românii acum o jumătate de veac ? 
Dar acum 20—30 de ani ? Cum muncesc astăzi ? Ce și 
cum făceau atunci, ce și cum fac astăzi ? Și pentru 
că nu scriem nici o monografie voluminoasă, nici un 
studiu sociologic sau filozofic, ci, după cum se vede, 
doar un reportaj, am poposit cîteva zile la Curtea de 
Argeș. Am ales localitatea mai mult la întîmplare, am 
mers acolo așa cum am fi putut merge la Călărași sau 
la Vaslui, la Baia Mare sau la Slatina, la Bacău sau 
la Miercurea Ciuc — oriunde pe pămintul românesc. 
Aici, la umbra zidurilor glorioase ce păstrează in du
rata lor de multe ori seculară amintirea veșnic vie a 
lui Basarab cel Dinții, a marelui Mircea, a lui Neagoe, 
a atitor altor domni de țară, aici, pe locul primei 
capitale a Tării Românești oamenii erei socialiste iși 
împlinesc destinul prin muncă, la fel ca în zeci, sute 
și mii de alte așezări de pe cuprinsul patriei.

Cum muncește țara ? Să mai aflăm o dată lucrul 
acesta uitîndu-ne cum muncește Curtea de Argeș.

1
O fericită coincidență — 

așa se spune — a făcut să 
ne aflăm la „Electroargeș" 
in ziua cînd se implineau 
15 ani de la evenimentul 
care marchează kilometrul 
zero al oricărei întreprin
deri : baterea primului ță
ruș — care a avut loc la 
3 aprilie 1971.

Dar înainte de 
primul țăruș, o 
dere s-a născut

cîțiva ani pe calcurile și în 
mapele proiectanților. Iar 
inainte de aceasta, ea a 
fost un gind, a fost o ma
nifestare de voință. A 

comuniștilor de a 
pămintul româ- 

voinței de dezvol- 
voinței de 
rindurile

a aduce 
din față

a fi bătut 
întreprin- 
și a trăit

voinței 
preface 
nesc, a 
tare, a 
țara în
ale țărilor lumii.

Așa a fost și ___ ___
amintește Toma Mateescu 
(inginer, 37 de ani, născut, 
crescut în Curtea de Ar
geș) :

aici. Iși

— în ’ anii ’50 și mai pe 
urmă chiar, orașul nostru 
avea trei bogății : aer (așa 
este și azi. industria noas
tră este nepoluantă), apă 
(bogăție care a sporit mult, 
fiindcă s-au adăugat lacu
rile) și... prăjiturile lui 
Cimpoca — cel mai bun 
cofetar din lume. Aveam 
vestigiile istorice, aveam 
multă manufactură, o sin
gură arteră pavată, centrul, 
și nici un bloc. Orașul 
avea un singur Inginer, 
inginerul de drumuri. în

itmie 1966 — aveam 17 ani, 
eram elev — a avut loc un 
eveniment care a răscolit 
viața orașului : prima vi
zită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La adu
narea populară ne-a înfă
țișat viitorul, ne-a spus că 
la Curtea de Argeș se va 
dezvolta industria electro
nică și electrotehnică. Pe 
mine, asta m-a hotărît să 
mă duc la electronică. Am 
prins aripi...

— Tu, eu. alții — li re
plică inginerul Vasile Tur-

tă, șeful 
proiectare, 
mai mare 
muncii cu 
mărul 6, de la” 1 iunie ’71", 
cum s-a recomandat. Dar 
argeșenii mai virstnici erau 
uimiți : industrie electroni
că ? Unii nici nu cunoșteau 
cuvîntui. Uite, au trecut 
numai douăzeci de ani și 
parcă nu-ți vine să crezi 
că ei nu puteau asocia 
imaginea orașului cu ima
ginea tehnicii de . 1.1. ...1 
totuși, aveau și ei drepta
tea lor...

întrerupem aici relata
rea inginerului de la „Elec- 
troargeș" ca să-i dăm cu
vîntui doctorului Valerian 
Marinescu, medic la spita
lul orașului, argeșean get- 
beget :

— Oamenii trăiau tn rit
mul anotimpurilor, toate 
bucuriile ' și toate durerile 
lor erau legate de agricul
tură. Apoi erau olari, opin- 
cari, țapinari, croitori pen
tru aba, tăbăcari... Cam 
astea. Cîțiva medici — spi
talul ‘ “
ceva 
vreo 
cine

atelierului de 
cu patru ani 

decît el, „omul 
legitimația nu-

virf. Și

datează din 1860 —
mai mulți profesori, 

douăzeci, funcționari... 
avea două-trei clase

George-Radu
CH1ROV1C1

(Continuare în pag. a V-a)
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r—ȘTIINȚA—> 
in confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei.

in cercetare, soluții concrete, măsuri eficiente 
pentru modernizarea industriei

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII 
PARTIDULUI

Prelucrarea materialelor de construcții destinate edificiilor industriale 
și agricole, obiectivelor social-culturale nu reprezintă una dintre cele 
mai noi îndeletniciri. Cu adevărat noi în această activitate sînt dezvolta
rea impresionantă, mai ales in ultimele două decenii, a unei industry 
de profil, folosirea rațională a resurselor de care dispunem, introducerea 
unor tehnologii moderne de fabricație, diversificarea produselor. De la 
cinci-șase tipuri de produse, realizate in 1950, industria materialelor de 
construcții a ajuns astăzi să furnizeze, pentru toate ramurile economiei 
naționale, peste 320 grupe de produse, ca rezultat al unei judicioase poli
ției de investiții, al unui salt calitativ fără precedent, material și uman, 
in acest domeniu. Un rol deosebit in creșterea și diversificarea producției 
de materiale de construcții, în obținerea unor materiale noi, mai ieftine, 
mai eficiente, in exploatarea și prelucrarea resurselor în deplină con
cordanță cu necesitățile de protejare a mediului ambiant îl au cercetarea 
științifică și ingineria tehnologică de profil. In momentul de față, preo
cupările majore ale cercetătorilor și proiectanților din domeniul mate
rialelor de construcții sint îndreptate spre perfecționarea organizării și 
modernizarea producției.

Concret, despre soluțiile noi de modernizare a producției ne vorbește 
azi directorul științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru in
dustria materialelor de construcții, ing. Mihaela Mihăilescu.

— Prin recentul său program ele 
modernizare, întreprinderea de pre
fabricate din beton „Progresul"- 
Bucuresti iși poate asigura statutul 
de unitate-etalon în, acest domeniu 
de activitate. Din amploarea acțiu
nilor si măsurilor preconizate ne 
dăm seama că intre colectivul insti
tutului dumneavoastră si cel al în
treprinderii există si o modalitate- 
etalon de colaborare.

— Nici unul dintre obiectivele mo
dernizării nu a fost înscris in acest 
program fără ca, in prealabil, con
ducerea intreprinderii să se consulte 
cu specialiștii noștri. Soluțiile de 
modernizare, precum și termenele 
de execuție au fost stabilite de co
mun acord, in funcție de posibilită
țile reale, imediate și de perspecti
vă. ale intreprinderii, dar și de „re
zerva" de noutăți din cercetare- 
proiectare, a căror aplicare la „Pro
gresul" va însemna eficiență econo
mică, nivel calitativ și competitiv al 
produselor. Să încerc să exemplific, 
reliefind astfel aportul cercetători
lor și proiectanților la moderniza
rea producției, nu înainte de a pre
ciza că la întreprinderea „Pro
gresul" din Capitală se realizează, 
din beton armat și precomprimat, 
panouri mari pentru locuințe, tuburi 
de presiune utilizate in lucrările de 
irigații și in instalațiile de alimen
tare cu apă a industriei și localită
ților, elemente pentru structura și 
închiderea construcțiilor — bolțari 
pentru .metrou, longrine pentru linii 
de tramvai — precum și alte pre
fabricate industriale.

Concret, aici și in alte unități si
milare din țară, cu ajutorul cercetă
rii, vor fi automatizate centralele de 
beton și transportul acestuia, iar 
conducerea procesului de producție 
se va face cu calculatorul. O nouă 
tehnologie de fabricație, de con
cepție românească, va fi folosi
tă pentru tuburile de presiune 
din beton armat precomprimat. Ate
lierele de armături metalice vor fi 
dotate cu utilaje noi, de mare pro
ductivitate, iar transportul intern va 
fi optimizat. întrucit noile proiecte 
de locuințe reclamă unele îmbună
tățiri la fabricant se vor folosi ti
puri noi de tipare pentru panourile 
mari. In vederea utilizării exoter- 
miei cimentului se va îmbunătăți 
termoizolarea tiparelor pentru ele
mentele prefabricate necesare con
strucțiilor industriale. Fiecare loc de 
muncă va beneficia de sculele, dis
pozitivele și aparatele de măsură și 
control specifice. Consumul de com
bustibil se va reduce prin folosirea 
unor uscătoare perfecționate pentru 
agregate minerale. Pentru reduce
rea consumului specific de ciment

Participant la elaborarea deciziei
Pătrund tot mai 

adînc in practica ac
tivității întreprinderi
lor noastre metodele 
moderne și democra
tice de conducere. 
Aproape cu greu — 
dacă nu imposibil — 
mai găsești vreun di
rector care, oricîtă 
experiență ar avea, 
oricit de tentat ar fi 
să preia asupra sa re
zolvarea tuturor sar
cinilor, să se mai la
menteze : „Ce so
luții să mai caut pen
tru a rezolva problema 
cutare ?“ Pluralul con
ducerii democratice, 
colective. exprimat 
prin noi. a intrat in 
reflex. „Noi cînd 
avem o problemă grea 
de rezolvat — ne măr
turisea un director din 
Bihor — convocăm 
consiliul oamenilor 
muncii și. după enun
țarea ei, nimeni nu 
stă pasiv. Fiecare vine 
cu o propunere, cu o 
idee. în cele din urmă 
se nasc mai multe so
luții. Nu una singură".

Asemenea întruniri 
cu caracter de urgen
tă se dovedesc nu o 
dată bine venite. Dar 
sint ele singure in 
măsurii să deschidă 
întotdeauna drum Iară 
ideilor noi ?

Indiscutabil că nu ! 
în fiecare întreprin
dere se caută cele 
mai diverse moduri, 
cele mai ingenioase 
soluții organizatorice 
pentru a „pune ideile 
la lucru". într-o în
treprindere din Vatra 
Dornei. de pildă, s-au 
instalat in fiecare sec
ție 2—3 cuțjuțe menite 
să capteze propuneri 
(sau crțtipi) adresate 
organului de conduce
re colectivă in legă
tură cu problemele 
care interesează acti
vitatea de producție. 
Cutiuțele respective 
sînt intitulate chiar 
așa : „Adresați-vă
C.O.M.-ului" tn altă, 
parte, se obișnuiește 
constituirea de colec
tive cu ..mandat tem
porar" pentru a studia 
anumite probleme di
ficile si a găsi soluții. 
Se’ practică, firește, si 
altfe metode. 

Ne-a atras insă 
atenția — și ne gră
bim s-o prezentăm — 
o metodă inițiată de 
conducerea întreprin
derii mecanice Sibiu. 
Despre ce este vorba? 
Despre organizarea 
unei „ore a ideilor 
creatoare". „întreprin
derea noastră — ne 
explică ing. Nicolae 
Popescu, directorul a- 
cestei unităti. se afla 
angajată intr-un pro
ces complex de mo
dernizare. De la reor
ganizarea fluxurilor 
pînă la înnoirea între
gului nomenclator de 
produse in acest cin-

0 idee
și valoarea ei

cinai. O astfel de com
petiție — pentru că ce 
altceva este acest sis
tem de modernizare 
totală într-un timp 
atît de scurt dacă nu 
o competiție cu noi în
șine. o stratfegie de 
punere la lucru a in
teligenței proprii ? — 
nu poate fi eistigata 
decît dacă ideile fie
căruia in parte si ale 
colectivului in între
gimea lui sint anga
jate pe terenul prac
ticii. al progresului 
tehnic". Si pentru ea 
această competiție să 
fie cîstigată. consiliul 
oamenilor muncii de 
aici a instituit o for
mă interesantă de or
ganizare! si captare a 
ideilor noi. Ea este in
titulată. așa cum a- 
minteam, „Ora ideilor 
creatoare". Si se des
fășoară. de regulă, o 
dată ne lună, timp de 
o oră. Locul — sala 
de ședințe a consiliu
lui oamenilor muncii. 
Participanti — direc
torul. președintele 
consiliului oamenilor 
muncii, specialiști ai 
întreprinderii și — 
cităm din anunțul di
fuzat în acest scop — 
„toți tovarășii din uni

se va extinde utilizarea cimenturilor 
superioare și a superplastifianților.

— Cite unităti vor putea generali

Azi, Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria materialelor de construcții

za aceste soluții si care este eficien
ta lor economică ?

— Toate întreprinderile de profil 
din București, Deva, Constanța, Că
lărași, Brașov, Turda, in fond, toate 
unitățile sau secțiile de prefabricate 
din beton. în privința eficienței 
economice să amintim cifrele calcu
late pentru unitatea-etalon : față de
1985. producția-marfă va crește pină 
în 1990 cu 41 la sută ; cheltuielile 
materiale raportate la 1 000 de lei 
producție-tnarfă se vor reduce cu 
50,60 lei ; se vor economisi anual 
3 849 tone de ciment, 217 MWh și 
1 416 tone combustibil convențional 
(deci, aproximativ 5 000 tone de lig
nit) ; beneficiile întreprinderii vor 
crește cu 63 la sută, iar eficiența 
fondurilor, fixe cu 46 la sută.

Toate aceste cifre, demonstrlnd 
preocuparea constantă a specialiști
lor noștri pentru reducerea consu
murilor de materii prime, materiale 
și energie. dar și pentru sporirea 
calitativă a producției și realizarea 
acesteia in condițiile maximizării 
eficienței economice, sint un argu
ment convingător pentru generali
zarea soluțiilor de modernizare in 
absolut toate unitățile ce prelucrea
ză betonul armat și precomprimat.

Prin profilul său, institutul nostru 
abordează și teme de cercetare le
gate de ceramica fină și materia
lele izolatoare pentru construcții. Și 
pentru intreprinderile cu acest 
profil am întocmit, împreună cu spe
cialiștii din producție, programe de 
modernizare, bazate pe cercetările 
efectuate sau în curs de finalizare.

— Știm că în institutul dumnea
voastră soluțiile si produsele noi sint 
imediat testate si chiar îmbunătăți
te. înainte de a fi aplicate la scară 
industrială, in stații-pilot si experi
mentale. unele „grefate" chiar pe 
platforme ale industriei materialelor 
de construcții. Știm, de asemenea, că 
pentru unele produse institutul de 
cercetări este si singurul producător 
din economia națională. Care sint 
produsele ce atestă, la ora actuală.

tatea noastră, care 
cred că au idei noi 
pentru promovarea 
mai rapidă a progre
sului tehnic. pentru 
modernizarea produc
ției. în cadrul acestei 
întîlniri orice idee 
poate fi avansată, nici 
o idee nu este combă
tută".

Care este eficiența 
acestei „ore a ideilor 
creatoare ?“

Ideea în sine — ne 
argumentează directo
rul — reprezintă o 
mare eficientă. Pentru 
că adună pe toți oa
menii cu idei intr-un 
club al indrăzneților 
în domeniul gîndirii 
tehnice. Un club în 
care ideile nu sînt 
analizate pe loc pentru 
a fi aprobate sau res
pinse. ci inventariate 
într-un portofoliu de 
idei. Care după un 
timp, cînd sînt orga
nizate pe domenii, 
cînd reacția fată de 
ele. fată de noutatea 
lor. chiar față de ca
racterul mai insolit al 
unora, se „răcește", se 
obiectivează, sînt exa
minate în consiliu] 
oamenilor muncii si 
introduse în strate
gia imediată sau d« 
perspectivă a între
prinderii. Nici o idee 
nu cămine neanaliza
tă si nici o idee nu e 
declarată ca necores
punzătoare. Ar putea 
da multe exemple de 
probleme rezolvate — 
fie in domeniul pro
ductivității ori al ca
lității. fie al reducerii 
consumurilor materia
le, ori al modernizării 
produselor — pe baza 
ideilor exprimate la... 
„ora ideilor". Dar 
apreciază că esenția
lul este faptul că s-a 
găsit o formă demo
cratică. antrenantă si 
eficientă, de a stimu
la creativitatea oame
nilor. de a pune ideile 
la lucru.

Motiv pentru care și 
la rubrica „O idee si 
valoarea ei" facem 
cunoscută această idee 
generatoare de... idei. 

Constantin 
PRIESCU

bunele rezultate ale cercetării orga
nic integrate cu activitatea produc
tivă

— In primul rind, fibrele cerami
ce, atit de solicitate la izolațiile 
speciale. Apoi, betonul și ipsosul 
armate cu fibră de sticlă, constituind 
o cercetare și rezultate de nivel 
mondial...

— Intr-adevăr. Am aflat că la ul
tima Conferință de chimia si tehno
logia silicaților si compușilor oxidici 
— CONS1LOX, la care au participat 
peste 400 de specialiști din tara si 
din străinătate, institutul dumnea
voastră a stîrnit un deosebit interes, 
prezentînd o „casă cu structură in
tegral prefabricată din beton armat 
cu fibre de sticlă". Desigur aceasta 
nu este singura utilizare a celui mai 
nou material de construcții...

— Despre importanța sa, faptul că 
va fi folosit in construcția centra
lelor atomo-nucleare vorbește de la 
sine ! Menționăm, de asemenea, co- 

loranții ceramici, o cercetare care a 
dus la reducerea totala a importu
rilor și care se concretizează acum 
în producție, asigurînd necesarul fa
bricilor de ceramică fină. Sîntem 
singurii producători din țară de 
perlit expandat, material izolator 
sau filtrant pentru siderurgie, medi
cină și industria alimentară. Din ca
talogul nostru de produse nu lipsesc 
ceramidle tehnice (folosite, de pildă, 
pentru realizarea plăcuțelor așchie- 
toare ale cuțitelor de strung), pie
trele de defibrator pentru industria 
de celuloză și hîrtie (tot o reducere 
de import), caracterizate prin rezis
tență la șoc și la uzură. Refractarele 
electrotopite folosite la» căptușirea 
cuptoarelor au. nevoie pentru o îm
binare’ rezistentă de un mortar spe
cial, pe care noi l-am realizat tot 
cu ajutorul „ceramiștilor", ca, de 
altfel, și refractarele speciale pentru 
echiparea cuptoarelor monostrat ce 
vor intra in dotarea întreprinderilor 
de ceramică fină.

— Tot In institutul dumneavoastră 
sînt aîndite si regîndite. deci îmbu
nătățite si diversificate, produse ne
cesare. am spune, confortului nostru 
zilnic, in instituții sau locuință...

— Putem recomanda noile plăcuțe 
ceramice pentru pereți și pardoseli,

Puternică afirmare a 
inițiativei muncitorești

EXPLOATAREA RAȚIONALĂ A PĂȘUNILOR 
-cale importantă a producției de furaje

(Urmare din pag. I)
complek și... roboți industriali. în 
majoritatea premiere pentru indus
tria noastră.

...Secția de utilaj tehnologic. De 
jur-împrejurul mașinii de tăiat și 
șanfrenat — un colos din oțel, lung 
de peste 30 metri, înalt de 5 metri 
și cu o greutate de aproape 200 tone 
— activitate concentrată. Oameni cu 
chipurile obosite de nesomn, strălu
minate totuși de un discret zîmbet 
victorios. Printre ei distingem pe 
Marin Mateicâ, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii, care 
ne spune : „Astăzi așteptăm repre
zentanții beneficiarului, pentru omo
logare. Ieri, spre seară, la pretestare, 
a apărut o nepotrivire la căruciorul 
de șanfrenat, așa că șeful de atelier 
Vasile Ghiță, maistrul Vasile Ghi- 
meș și montorii Ion Curelea și Au
rel Iordache, dar nu numai ei, au 
făcut o noapte albă. Acum, mașina 
merge strună. Colectivul nostru a 
trecut un nou examen, respectîn- 
du-și angajamentul ca în cinstea 
celei de-a 65-a aniversări a făuririi 
partidului să livreze această mașină 
gigant realizată pentru prima dată 
in tara noastră".

La temelia titlului 
de fruntași

Utilajul mult așteptat a fost pri
mit, montat și apoi a intrat in func
țiune. Se puneau mari’ speranțe în 
el, doar era din import. Dar după 
primele ore și zile de mers s-a con
statat că el nu dădea deloc satisfac
ție.

— Atunci, ne relatează ing. Nicolae 
Pascu, directorul întreprinderii de 
materiale izolatoare din Vaslui, a 
fost pentru noi un moment de cum
pănă. Am convocat din nou consi
liul tehnic, ne-am sfătuit cu oame
nii. Era spre sfîrșitul primului tri
mestru. Planul ni-1 făcusem, dar 
Stagnările ne-ar fi costat foarte 
mult. Chemasem la întrecere socia
listă toate unitățile de materiale de 
construcții din țară și nu era de 
pierdut nici un moment. Patru zile 
nu s-a lucrat în noua secție.

— S-a muncit în schimb zi și 
noapte în secția mecanică, intervine 
in discuție maistrul Vasile Gheor
ghiu, secretarul comitetului de par
tid. In așteptarea utilajului din im
port, un colectiv din care mai făceau 
parte, pe lingă directorul unității, 
inginera Aurica Șerban, tehnicianul 
Emil Rusu, Victor Samson și alții a 
conceput și realizat invenția — ur
zitorul pentru fire din sticlă și fire 
tehnice, utilajul de bază din noua 
secție de țesături din fire de sticlă. 
Mai erau de pus la punct doar cîte- 
va amănunte. Cînd utilajul din im
port ne-a adus în situația dificilă de 
care vorbeam am reluat grabnic 
munca.

După patru zile și patru nopți de 
muncă asiduă, neîntreruptă, mai 
multe utilaje de acest fel, concepute 
și realizate cu forțe proprii, încorpo- 
rînd în ele alte două invenții și alte 
zeci de inovații, au început să func
ționeze din plin. Productivitatea noi
lor mașini românești create aici 
este cu 60 la sută mai mare decît a 

diversificate In privința formatului 
și a culorilor, covoarele din policlo- 
rură de vinii cu desene în relief șl 
mochetele imprimate.

—- Dacă in cercetare se consideră 
că o temă începe de la conturarea 
ideii și se finalizează cu studierea 
efectelor sale economice și sociale, 
mi se pare firesc ca preocupările 
specialiștilor in materiale de con
strucții să vizeze șt protecția mediu
lui ambiant...

— Cercetările noastre ecologice au 
în primul rind in vedere valorifi
carea resurselor secundare. Iată 
cîteva exemple : soluția, de-acum 
generalizată, de introducere a șla- 
murilor carbonifere în masa de ar
gilă a cărămizii, ceea ce duce șl la 
scăderea apreciabilă a consumului 
de combustibil superior ; rețeta de 
fabricație a betoanelor, precum și 
normativele și Instrucțiunile de uti
lizare a cenușilor de termocentrală 
și zgurilor de furnal : tehnologiile 
de epurare a apelor reziduale etc.

— Sintetic, activitatea institutului 
se poate regăsi, dacă avem în vede
re și programele de modernizare 
a tuturor unităților din Centrala de 
materiale de construcții in perioa
da 1986—1990, In creșterea producti
vității muncii cu 83 ia sută, in eco
nomii de 89 500 tone combustibil con
vențional si de energie electrică de 
17 800 MWh, în recuperarea sau re- 
folosirea unor cantități însemnate de 
materiale : 200 000 tone de cenușă de 
termocentrală. 280 000 tone de zgură 
de furnal. 450 000 tone de steril de 
flotație. 33 000 tone de deșeuri tex
tile si maculatură. Ne interesează in 
ce măsură considerați că întreaga 
activitate a institutului se poate per
fecționa ? .

— In funcție de planurile anuale 
de finanțare a cercetării, se ințîm- 
plă ca o temă să fie amînată, îna
inte deci de finalizare și de recupe
rare a cheltuieiilor. Ar fi de dorit 
ca pentru toate temele să încheiem 
contracte pe toată durata cercetării; 
în aceste condiții, orice cercetare 
s-ar finaliza mai repede și cu re
zultate mai bune. Ar fi, totodată, 
util ca numărul tinerilor antrenați 
în cercetare să sporească, în institut 
ei reprezentînd, la ora de față, doar 
24 la sută din totalul personalului. 
Cu forțele pe care le avem, cu do
tarea și experiența de care dispu
nem — inclusiv in compartimentul 
de informare-documentăre — sîntem 
hotărîți să participăm cu înaltă res
ponsabilitate politică și profesională 
la modernizarea industriei, la intro
ducerea progresului tehnic în dome
niul nostru de activitate, la dezvol
tarea economică și socială a țării.

Valeria ICHIM

celor din import, țesătura este de 
foarte bună calitate, iar consumurile 
energetice sînt diminuate. O iniția
tivă revelatoare pentru conștiința și 
răspunderea cu care acționează co
lectivul unității vasluiene, întreprin
dere fruntașă pe țară. Așa înțeleg 
să muncească și să cinstească ani
versarea gloriosului jubileu al parti
dului oamenii muncii de aici.

O comandă urgentă 
onorată exemplar
Comanda firmei străine a sosit la 

furnizor — întreprinderea „Hidrome
canica" din Brașov— așa cum se în- 
timplă uneori, pe neașteptate. Im
portanța ei era însă întărită de fap
tul că ea nu a sosit pe căile obiș
nuite, prin telex sau telefon, ci di
rect, prin reprezentantul firmei 
exportatoare. Firește, nu s-ar putea 
spune că ea n-a produs o anumită 
reacție colectivului. Această neliniște 
a fost generată de termenul foarte 
scurt în care trebuiau să fie livrate 
cele 18 convertizoare, care e- 
chipează instalațiile de foraj. 
„Reținerea noastră, arăta inginerul 
Carol Zakarias, șeful secției nr. 2, 
care s-a manifestat la început, a 
constat in faptul că ciclul de fabri
cație a unor convertizoare hidraulice 
de cuplu 750-2 este de aproape 3 
luni, ori nouă ni se cerea să livrăm 
cele 18 convertizoare în numai 3 
săptămîni. Pentru moment, acest 
termen ni se părea imposibil de rea
lizat, deoarece o asemenea perfor
manță nu a mai fost atinsă la noi. 
Și totuși, după ce am chibzuit mai 
adine, am ajuns la concluzia că tre
buie să realizăm această performan
tă. Firește, aceasta era în interesul 
economiei naționale și deci comanda 
trebuia onorată".

Iar comanda a fost onorată In 
termenul stabilit. Cum anume?*  Este 
greu de spus în puține cuvinte. Ceea 
ce poate fi totuși Șpus este că toți 
cei care au fost într-un fel sau altul 
implicați în realizarea ei și-au făcut 
cu prisosință datoria, au muncit in 
cel mai pur și adevărat spirit revo
luționar. comunist. Pentru că toți 
cei patru șefi de formații de lucru, 
cărora li s-a încredințat răspunderea 
acestei comenzi ultraurgente. fie că 
este vorba de montorii loan Lbrincs 
sau Pavel Demeter, fie de maistrul 
Dumitru Cîrstea. șeful formației de fi
nisare, fie de șeful desfacerii, Nicolae 
Morariu, au muncit cu o inegalabilă 
dăruire și răspundere comunistă, ca 
adevărați comuniști ce sînt toți pa
tru. Au muncit non-stop, cite 12 ore 
pe zi. Totul in viața lor din acele 
zile a fost subordonat acestei sarcini 
prioritare. Este adevărat că acea 
mină de oameni nu s-a găsit nici un 
moment singură, in această impor
tantă acțiune. Alături de ei s-au 
aflat tot timpul șeful secției, condu
cerea întreprinderii. Un nou examen 
pe care colectivul întreprinderii „Hi
dromecanica" i-a trecut cu nota 
maximă.

G. IONITA, N. BABALAU, 
S. AILENE1, P. NECULA,
N. MOCANU

VASLUI : Acțiuni 
de perfecționare 

a organizării 
și de modernizare 

a producției
Colectivele de oameni ai munclî 

din întreprinderile economice ale 
județului Vaslui desfășoară o sus
ținută și rodnică activitate pentru 
aplicarea programului de perfec
ționare a organizării și moderni
zării proceselor de producție. Din 
peste 1 000 de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice stabilite de progra
mele de modernizare, au și fost 
aplicate 120, cuprinse în prevede
rile primei etape din acest an. 
Cele mai bune rezultate au obți
nut întreprinderile de materiale 
izblatoare și de aparate de măsură 
și control din Vaslui, întreprinde
rile de rulmenți, de produse abra
zive și de confecții din Birlad, 
care au sporit in acest fel produc
tivitatea muncii cu 12—20 la sută. 
Numai prin materializarea. în cele 
patru luni ale anului, a acestor 
măsuri a fost obținută o produc- 
ție-marfă suplimentară tn valoare 
de 26,5 milioane lei, precum și re
duceri ale consumurilor materiale, 
de energie șl ale costurilor de 
producție. (Petru Necula).

La întreprinderea de construcții de mașini din Reșița, in secția de mașini electrice, sint pregătite pentru 
expediție, produse de înaltă tehnicitate : rotoarele pentru hidrogeneratorii de 8,5 MW din cadrul hidro

centralei de la Porțile de Fier II Foto : E. Dichiseam!

*

Nu mai trebuie să facem demon
strația că dintre toate formele de 
furajare a animalelor păsunatul este 
cel mai rentabil, că pajiștea este 
investiția cea mai eficientă avînd în 
vedere sporurile in greutate înregis
trate de animalele scoase la păscut, 
respectiv producțiile de lapte ce re
zultă din această importantă sursă 
de hrană. In județul Maramureș su
prafața de pajiști este de 201 500 hec
tare. din care 72 968 hectare sînt pro
prietatea cooperativelor agricole.

Ori de cite ori se analizează pro
blema furajelor în județ, nu se poate 
ocoli un adevăr : producția medie 
de masă verde anuală, cel puțin 
scriptic, creste mereu, ajungînd la 
13 523 kg la hectar, ceea ce cores
punde cu necesarul de hrană pentru 
două unități vită mare. După recen- 
sămîntul din luna februarie a rezul
tat că revin doar 0,92 unități vită 
mare la hectar, adică un excedent 
mare de suprafață, dacă raportăm la 
producția de iarbă realizată la hectar. 
Totuși, cooperativele agricole conti
nuă să cumpere fin în fiecare iarnă, 
în cincinalul trecut, la sfîrșitul fie
cărei perioade de stabulatie ele au 
cumpărat intre 8 și 9 mii de tone. Și 
anul acesta, jumătate din coopera
tive solicită credite pentru procura
rea de furaje, banca aprobînd cum
părarea a 8 600 tone fin.

Există un cerc vicios in acest do
meniu : din cauza neasigurării ne
cesarului de furaje, unele unităti 
zootehnice ies primăvara mai de
vreme cu animalele pe pășuni și 
tinete, chiar și atunci cînd pămîn- 
tul e prea moale, distrugînd stratul 
fertil si nelăsînd timp vegetației să 
crească pentru a-si pune în valoare 
întregul potențial productiv. în fe
lul acesta, peste vară pajiștea nu se 
mai reface si nu este în măsură să 
asigure furajele în cantitățile si la 
calitatea așteptată, neputîndu-se 
acoperi balanțele furajere. Așa se 
face că de multe ori păsunatul se 
extinde pe o bună parte din pajiștile 
pentru fin.

tn cincinalul trecut, pășunile din 
județ au beneficiat de un volum de 
investiții de aproape 388 milioane 
lei. iar ca urmare producția de masă 
verde a crescut de la 14 306 kg la 
hectar în 1981 la 16 500 kg în 1985. 
Pe unele pășuni îmbunătățite s-au 
realizat la hectar chiar și 21 000 kg 
masă verde. Este un nivel care, po
trivit programului județean, în 1990, 
trebuie să se realizeze pe întreaga 
suprafață de pajiști.

încărcătura de animale scoase pe 
pășune s-a menținut și In anii cin
cinalului trecut intre 1.4 si 1,6 uni
tăți vită mare la hectar, dar cu mari 
diferente între o zonă si alta de Ră
sunat. De exemplu. în comuna Arî- 
niș această încărcătură este de 3.3 
unităti vită mare la hectar. în Ardu- 
sat — de 3,1. Oarța de Jos — de 2.5, 
tn timp ce pe pășunea din Cicîrlău 
aceasta a fost de numai 0,70. Dacă 
se are in vedere producția de masă 
verde ce se obține oe aceste supra
fețe. rezultă că animalele nici măcar 
nu pot consuma întregul volum de 
furai verde. Da si nu. si vom vedea 
de ce.

Da — acolo unde se gospodăresc și 
se exploatează cu grijă pășunile ; nu 
— acolo unde ele nu se bucură de 
atenția crescătorilor de vite. De 
exemplu, pe pășunea de la Satulung 
cei din localitate cosesc și însilo- 
zează prisosul de masă verde din 
perioada de vegetație abundentă, 
cite 300—400 tone fîn pe an. dar la 

GALAȚI : Elice de mari 
dimensiuni pentru nave

Experimentatul colectiv de mun
că de la Fabrica navală de slice 
și prelucrări la cald Galați a reu
șit in aceste zile o nouă perfor
manță : turnarea a două eiice de 
mari dimensiuni pentru navele 
spărgătoare de” gheață. Aceste elice 
au o configurație deosebită și sint 
pretențioase din punct de vedere 
al operațiunilor de prelucrare. Ele 
au fost turnate pentru prima dată 
dintr-un oțel cu caracteristici deo
sebite, care a înlocuit materialele 
neferoase. (Ștefan Dimitriu).

BIHOR : Produse noi 
cu caracteristici 

superioare
Ferm hotărîți să lntîmpine cu 

noi succese cea de-a 65-a ani
versare a făuririi Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din 
Industria bihoreană acordă aten
ție deosebită intensificării ac
țiunii factorilor calitativi ai dez- 

’ voltării economice. Preocuparea 
colectivelor pentru valorificarea 
superioară a materiilor «prime și 
materialelor se concretizează în 
înnoirea și modernizarea a nume
roase produse. Astfel, au fost asi
milate 22 noi mașini, materiale și 
bunuri de consum cu caracteristici 
superioare. în același timp, au fost 
introduse și extinse 13 tehnologii

Coruia iarba este lăsată să fie călca
tă în picioare de către animale, risi
pind ce’ea ce prisosește la un mo
ment dat. Este numai un exemplu 
comparativ din care rezultă limpede 
că exploatarea si gospodărirea co
rectă a pășunilor și pajiștilor con
stituie principala sursă de sporire 
a producției de masă verde.

Aceasta este si concluzia dezba
terilor organizate recent de comite
tul județean de partid cu cadrele de 
conducere din agricultura județului, 
cu președinții consiliilor agroindus
triale. primarii din comune. pre
ședinții cooperativelor agricole, spe
cialiștii din zootehnie, cu cei ce se 
ocupă de întreținerea, ameliorarea și 
exploatarea pășunilor, dezbatere or
ganizată în scopul înlăturării defi
cientelor semnalate în acest dome
niu. precum si pregătirii corespun
zătoare a păsunatului din această 
vară. Au fost stabilite măsuri pen
tru precizarea responsabilităților de 
pază a inventarului si exploatarea 
pășunilor, repararea adăposturilor si 
adăpătorilor de pe pășuni, amplasa-

MARAMUREȘ

rea mai rațională a loturilor semin- 
cere, întregirea suprafețelor de pa
jiști diminuate cu alte culturi, con
dițiile de contractare a poienilor și 
pădurilor păsunabile aparținătoare 
Inspectoratului silvic județean și al
tele. în prezent, județul dispune pen
tru prima dată de studii complexe 
si de proiecte de amenajare a tutu
ror pășunilor, inclusiv a celor mon
tane si alpine, pe baza unei cercetări 
cuprinzătoare.

în contextul măsurilor cuprinse in 
programul județean de dezvoltare a 
zootehniei, la indicația comitetului 
județean de partid acțiunile de în
treținere. fertilizare si exploatare a 
pajiștilor au fost subordonate reali
zării stricte a indicatorilor de olan 
in profil teritorial. Pe baza unui 
program conceput în mod unitar au 
fost nominalizați executantii de lu
crări. lucrările ce vor fi finanțate 
prin întreprinderea specializată, pre
cum si cele ce cad în sarcina comu
nelor sau a cooperativelor agricole, 
au fost stabilite măsuri în vederea 
participării crescătorilor de animale 
la întreținerea și fertilizarea pășu
nilor. La Mireșu Mare. bunăoa
ră. fiecare gospodar a transpor
tat o căruță de gunoi pe pă
șune pentru fiecare animal scos la 
păsunat. Se pune. totodată, un ac
cent deosebit pe valorificarea mai 
bună, orin lucrări de întreținere si 
fertilizare, a pășunilor montane si 
alpine din zona unor ocoale silvice 
— in total o suprafață de peste 
26 000 ha. Datorită faptului că aces
te pășuni sint situate la distante 
mari de localități, n-au drumuri de 
acces si sînt nemecanizabile. pînă 
acum n-au putut ti luate în lucru 
decît vreo 6 400 ha. Dar tot atît de 
adevărat este si faptul că de ani de 
zile n-a fost transportat gunoiul, din 
adăposturile aflate pe pășunile apar
ținătoare comunelor Vișeu de Sus, 
Bogdan Vodă. Rozavlea. astfel incit 
pășunile au sărăcit.' nefiind tirlite 
sau fertilizate corespunzător.

Existenta unor adăposturi pe pă
șunile alpine constituie o condiție 

de fabricație de mare eficientă eco
nomică. Gradul de înnoire a pro
ducției in unitățile cu sarcini în 
acest domeniu a atins 30,6 la sută, 
față de 22,1 la sută planificat. Se 
evidențiază în mod deosebit colec
tivele de la întreprinderile orădene 
„Sinteza". „Miorița". „Metalica", 
„Solidaritatea". „Crișul", „Viitorul", 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului. întreprinderea „Mecani
ca" din orașul Dr. Petru Groza și 
întreprinderea de sticlărie Pădurea 
Neagră. (loan Laza).

CÎMPIA TURZII : 
Producție fizică 

peste plan
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Combinatul metalurgic din 
Cimpia Turzii, care a lansat che
marea la întrecerea socialistă că
tre toate unitățile similare din 
țară, raportează rezultate remarca
bile în cinstea aniversării glorio
sului nostru partid comunist. S-au 
realizat, peste prevederi, cantități 
însemnate de produse fizice nece
sare economiei naționale, între 
care 1 400 tone oțel aliat, peste 
8 200 tone oțel beton, 180 tone la
minate finite din oțel, cabluri 
electrice izolate și alte produse 
electrotehnice. în același timp, au 
fost asimilate produse noi, de înal
tă tehnicitate, pentru industria 
aeronautică, petrochimică și cen
trale nuclearo-electrice. (Marin 
Oprea).

pentru valorificarea deplină a aces
tor suprafețe pe tot cursul verii. 
Tocmai de aceea se prevede con
struirea altor 50 de adăposturi și a 
50 de stîne. Se impune luarea unor 
măsuri în vederea ameliorării. în 
primul rind. a pajiștilor proprietate 
obștească a C.A.P., în suprafață de 
peste 70 mii hectare, care dau o pro
ducție de masă verde de numai 9 893 
kg la hectar. Aceasta influențează 
negativ nu numai producția medie 
de nutreț pe județ, ci mai ales asi
gurarea furajelor pentru efectivele 
de bovine si ovine, obligînd unită
țile să cumpere fin la preturi neeco- 
nomicoase. In 1986 urmează să fie 
fertilizate 45 000 hectare din aceste 
suprafețe, dar repartițiile de îngră
șăminte chimice nu acoperă decît 
43 la sută din plan, iar îngrăsămin- 
tele organice sînt destinate în exclu
sivitate culturilor de cîm.p.

Pornind de la prevederile progra
mului județean de dezvoltare a zoo
tehniei care prevede creșterea pină 
la finele cincinalului a numărului de 
bovine din sectorul cooperatist de 
1a 52 000 la 140 000. ai ovinelor de 
la 95 000 la 196 000. deși terenul 
arabil destinat bazei furajere este 
în prezent de numai 6 000 ha. re
zultă limpede că asigurarea furaje
lor necesare urmează să se realizeze 
în principal pe pajiști. Aceasta pre
supune ca pajiștile proprietatea coo
perativelor agricole să producă in 
1990 o cantitate de peste 30 000 kg 
masă verde la hectar, adică cu 9 100 
kg peste ceea ce este planificat. 
Acest lucru este posibil, dar numai 
cu condiția introducerii unui sistem 
intensiv de cultivare a celor peste 
70 000 hectare de pajiști ale coope
rativelor agricole. Facem această 
subliniere pornind si de la tendința 
unora de a desțeleni aceste terenuri 
în favoarea altor culturi. De exem
plu, la Arduzel, Asuaju de Jos, Be- 
rința au fost desțelenite și se cultivă 
cu in si cartofi cite 30 de hectare de 
pășune. De asemenea. în cadrul unui 
plan repartizat de Direcția generală 
a agriculturii. Inspectoratului silvic 
județean 1 s-a dat sarcina de a creste 
suprafața arabilă a acestui sector la 
2 637 hectare pină la finele acestui 
an. suprafață pe care să se cultive 
porumb, ovăz și ierburi semincere. 
Aceste terenuri nu pot fi cultivate 
decît acolo unde pășunile sint cele 
mai bune. în locuri mecanizabile. 
finul rezultat de pe loturile semin
cere nefiind destinat crescătorilor de 
vite oe pășunea cărora s-a produs.

Toate acestea pun în lumină exis
tența unor neconcordante cu privire 
Ia modul de folosire a patrimoniului 
de pajiști din județ, cu cerința spo
ririi substanțiale a randamentului 
pajiștilor. în scopul sporirii produc
țiilor animaliere din această zonă. 
Modul judicios în care organele ju
dețene si cele comunale, conducerile 
de unităti agricole, sub îndrumarea 
comitetului județean de partid au 
conceput în această primăvară des
fășurarea păsunatului. dar mai ales 
pregătirea pajiștilor pentru produc
ție. dă garanția că obiectivele pro
puse în programul județean de dez
voltare a zootehniei vor prinde via
tă. iar pajiștile și pășunile — această 
imensă bogăție a județului Maramu
reș — vor fi puse integral in va
loare. cu eficientă economică ma
ximă.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii*
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industriale, agricole și social-culturale. Nu este oraș sau comună unde să nu se ridice noi

NICOLAE CEAUȘESCU
unități de producție, construcții de locuințe și alte obiective economico-sociale

Oricine vizitează orașele și satele românești este frapat de ritmul intens al construcțiilor

I
Dezvoltarea armonioasă

a tuturor zonelor

și județelor

L

La altitudinea

/n acest Mai sărbătoresc, cind întreaga tară aniversează 
gloriosul jubileu al partidului, privim chipul mindru și 
înfloritor al patriei, admirindu-i ctitoriile. Moderne, 

funcționale, eficiente, ele sintetizează in cel mai înalt grad 
vocația constructivă si capacitatea creatoare ale poporului 
nostru, virtufile sale puse cu strălucire in valoare in anii 
de cind iși făurește liber destinul comunist. Investiții uriașe 
au fost alocate creșterii forțelor de producție, dezvoltării și 
modernizării in ritmuri fără precedent a economiei naționale. 
Fonduri considerabile au fost repartizate și științei, culturii 
și învățământului, realizării unor programe de construcții de 
locuințe de o amploare inegalabilă. Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, Metroul, Transfăgărășanul, impunătoare creații 
ale chimiei și siderurgiei, mari sisteme de irigații, cununi 
de hidrocentrale și termocentrale, mii fi mii de alte uni
tăți productive, reunite in impresionante platforme indus
triale. sute de așezări și zeci de orașe, remodelate și funda
mental înnoite, sint numai citeva. foarte puține itinerare ale 
muncii și creației, desprinse, firește, dintr-un bilanț extrem 
de bogat. Bilanț care însuflețește și îndeamnă generațiile de 
astăzi și generațiile de miine la continuarea și îmbogățirea 
acestei vaste opere constructive de ridicare fermă a Româ
niei pe trepte tot mai înalte de civilizație socialistă, con- 
firmind strălucit caracterul științific al politicii partidului 
nostru, realismul și justețea liniilor sale directoare, a obiec
tivelor stabilite.

Toate aceste mărețe înfăptuiri sint rodul drumului glorios 
străbătut de poporul nostru, prin munca sa tenace, plină de 
abnegație, drum in care ultimele două decenii, marcate de 
prefaceri revoluționare și realizări mărețe pe toate planurile 
vieții economice, sociale, științifice și culturale, au inaugurat 
epoca gravată in conștiințele noastre drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu*.  Este epoca in care marile ctitorit ale 
României socialiste poartă amprenta inconfundabilă a gin- 
dirii clarvăzătoare, prospective si îndrăznețe a secretarului 
general al partidului, a neobositei sale activități. Cu prilejul 
vizitelor de lucru in județe, cu ocazia diferitelor consfătuiri 
și intilniri cu specialiștii, cu colective largi de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat direct con
strucția unor importante obiective economice și sociale, le-a 
pus piatra de temelie, a urmărit îndeaproape si a indrumat 
cu înaltă competentă realizarea lor. Sint sute, sint mii de 
asemenea ctitorii, embleme socialiste ale dezvoltării noastre, 
despre care putem afirma cu fierbinte mindrie patriotică : 
piatra lor de temelie a fost pusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sint sute, sint mii de asemenea ctitorii, 
devenite simboluri insufletitoare ale unității noastre de 
nezdruncinat in jurul Partidului Comunist Român, al secre- 
tarului său generai.— —-■—**—   —    ,------------

Privim, in acest Mal sărbătoresc, chipul înfloritor al pa
triei cu certitudinea că. în cincinalul pe care l-am început 
am intrat intr-o nouă etapă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pornim spre viitor cu hotărirea 
fermă ca. prin muncă, prin afirmarea plenară a spiritului 
creator, sub conducerea partidului, să îndeplinim exemplar 
cutezătoarele proiecte preconizate, obiectivele stabilite de 
Congresul al Xlll-lea. Temeiuri că vom izbîndi pe deplin 
ni le dau realitățile acestui prezent dinamic și creator, 
conștiința clară că avem in frunte un partid puternic și 
unit, un mare conducător, urmat cu dragoste și încredere de 
întregul popor. Odinioară așezări modeste și neînsemnate, astăzi orașe 

moderne, aflate în plină dezvoltare și racordate la pulsul 
unei activități industriale dinamice, lată, succint ilustrat, des
tinul socialist al orașelor <5iurgiu, Tulcea, Călărași, Vaslui, 
Botoșani, Bistrița-Năsăud, Zalău, Tîrgu Secuiesc, al multor 
altor localități, care și-au schimbat din temelii înfățișarea.

Datorită politicii consecvente de repartizare rațională și 
dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, promovată de partid, de secretarul său gene
ral, in toate aceste localități au fost înălțate platforme in
dustriale complexe și moderne, cuprinzînd unități din ramuri 
cu rol hotăritor în promovarea progresului' tehnic, au fast 
create zeci de mii de noi locuri de muncă, construite apar
tamente confortabile și impunătoare ansambluri urbanistice.

unui timp creator
Numai trei tipuri de aparate de zbor construia, în urmă 

cu 20 de ani. industria noastră aeronautica. Astăzi, numă
rul lor se ridică Io 17. Numai o concepție cutezătoare și o 
acțiune dinamică, revoluționară au putut, intr-un răstimp atit 
de scurt, să determine îmbogățirea strălucitelor tradiții na
ționale din 
tricolor.

Toate ou 
tovarășului 
dezvoltarea 
complexe,
planurile. Un amănunt semnificativ 
„ROMBAC 1-11", România se înscrie 
din lume care realizeazâ avioane de 
xitate și capacitate.

acest domeniu, puternica ofirmare a aripilor cu

la boza gindirea vizionară și fapta de ctitor ale 
Nicolae Ceaușescu, preocupat statornic pentru 
prin forțe proprii a unei 

cu înalt grad de integrare,
industrii aeronautice 
competitive pe toate 

construind avionul 
printre cele șase țâri 
o asemenea comple-
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Uzina și școala -într-o conlucrare 
de mai largă perspectivă!

Vitalitatea și spiritul creator 
____ al marxismului ___

Poate că în nici un alt domeniu 
ca in cel al perfecționării pregătirii 
profesionale, unde finețea. și valoa
rea se îngemănează atit de firesc, 
apelul la șabloane, la clișee, cit și 
la practici insuficient elaborate, nu 
este resimțit atit de puternic. Și 
unul dintre .șabloanele, dintre cli
șeele cele mai costisitoare este aici 
„obișnuința" de a desfășura acțiu
nile de perfecționare închise in ele 
insele, fără comunicare cu orizon
tul de idei, de exigențe al viitorului 
Și. adeseori, fără legături eu etapele 
precedente sau următoare ale evolu
ției profesionale individuale. Absol
venți ai școlilor profesionale și ai 
liceelor intră anual pe poarta fabri
cilor și. in mod explicabil, unii sint 
mai bine pregătiți, alții mai puțin, 
dar toți urmează, pe bună dreptate, 
să fie cuprinși in cursuri de per
fecționare. Aici intervine insă o în
trebare : cind. uneori, constatăm in 
rindurile tinerilor absolvenți o pre
gătire mai puțin corespunzătoare, 
generată fie de dotarea dispropor
ționată a unor școli, fie de calitatea 
necorespunzătoare a programelor lor 
de practică, fie de alte cauze, ne 
limităm la suplinirea ei prin acțiu
nile de perfecționare ? Așa se pro
cedează adeseori acum. Dar. chiar 
dacă aparent e mai comod, nu se 
poate spune că e și mai bine : 
orientate astfel, eforturile de per
fecționare se consumă intr-o acțiune 
recupcratorie cind. dc fapt, ele sint 
chemate să se situeze in avanpos
turile noului și să aducă mereu mai 
aproape obiectivele de calitate ale 
viitorului. De prisos să mai adău
găm că in asemenea împrejurări, re
zultatele concrete ale acțiunii de 
perfecționare a pregătirii, oriei t de 
susținută ar fi aceasta, se situează 
cu mult in urma eforturilor, iar 
bilanțul final adeseori nu e decît o 
mai veche realitate închisă intr-un 
nou tablou statistic.

Principial, o asemenea stare de lu
cruri nu-și poate găsi justificare. In 
climatul integrării sale cu cercetarea 
și producția, invățămintul românesc 
contemporan este chemat, așg cum 
in repetate rinduri a subliniat se
cretarul general al partidului, să 
premeargă și să stimuleze dezvolta
rea calitativă a producției. Iar ase
menea obiective pot fi atinse numai 
printr-o susținută și amplă colabo
rare dintre unitățile școlare și cele 
productive cărora, in sistemul actual 
de integrare, de patronare a școli
lor. le revine in egală măsură răs
punderea pregătirii temeinice a tine
rei generații pentru muncă și viață. 
Tocmai de aceea formarea și per
fecționarea cadrelor sint concepute 
in țara noastră ca un proces unitar, 
continuu și perfectibil ; nici o uni
tate de învățămint nu-și poate con
sidera datoria încheiată atita vre
me cit nu ține seama cel ouțin de 
prima etapă a evoluției absolvenți
lor săi și nici o unitate economico- 
socială nu-și poate îndeplini pro
gramul de perfecționare a cadrelor 
decit dacă acesta are la bază și ra
porturi multiple și permanente de 
Colaborare cu .școlile.

Tn realitate insă, evoluția para
lelă dintre școală și uzină, in cu
prinsul situației înfățișate mai sus, 
se intîlnește destul de frecvent. 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca este, cum aminteam într-o 
anchetă precedentă („Scinteia" nr. 
13 573). una dintre unitățile de virf 
ale industriei noastre, unde perfec
ționarea pregătirii beneficiază de 
eforturi remarcabile. Dar pină și 
aici, o parte din asemenea eforturi |

Caso științei și tehnicii pen
tru tineret din municipiul Ti

mișoara

Foto : S. Cristian

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor (color) 

• Ceaușescu, România ocrotesc 
copilăria. Documentar • Din inimi 
de copii un imn partidului iubit. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic dedicat aniversării a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comu
nist Român • Telelilmoteca de 
ghiozdan. ..Fiul munților- (color). 
Producție a Casei de filme unu. 
Scenariul : Petre Luscalov, Gheor- 
ghe Nagili. Regia : Gheorghe 
Naghi. Ultimul episod

12.40 Din cununa cin tecului românesc 
(color). Muzică populară

Deși destul de spațioasă, sala 
Căminului cultural din Costesti 
devenise neincăpătoare. După ce 
au admirat- măiestria artiștilor si 
meșterilor populari care si-au pre
zentat creațiile într-o bogată ex
poziție dintr-o încăpere alăturata, 
cei peste 350 de spectatori așteptau 
nerăbdători evoluția pe scenă a 
forțelor artistice ale celor doua 
comune. Tn sală s-a făcut deodată 
liniște, dar în conul de lumină al 
reflectorului n-a apărut nici o for
mație artistică, ei două femei ti
nere. îmbujorate de emoție. Au 
salutat spectatorii care, recunoscîn- 
du* *le.  au început să aplaude. Apoi 
s-au prezentat simplu : ..Mă nu
mesc Cliuța Moruzan și sint...". Nu 
mai era nevoie. Aplauze au aco
perit cuvintele primăriței din Cos- 
tești. ..Iar eu sint Elena Popescu, 
primărița comunei Deleni“. Si din 
nou ropote de aplauze. Cele două 
comune sint bine cunoscute in ju
dețul Vaslui pentru hărnicia și am
biția locuitorilor lor. care se află 
mereu intr-o fertilă intrecere pe toa-, 
te planurile, se ajută și se stimulea
ză reciproc. Cind în scurtele lor 
prezentări primărițele s-au referit 
la rezultatele economice bune ob
ținute de pe terenurile acestea ..de 
costișe" înnobilate prin ample lu
crări antierozionale. privirile tutu
ror s-au îndreptat spre cei doi pre
ședinți ai cooperativelor de pro
ducție. Gheorghe Cristea și Ion 
Mosanu. prezenți și ei in sală.

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : loneștiî — 10,30 ; Jocul iele
lor — 18 ; (sala Atelier) : Arheologia 
dragostei — 19,30.
• Filarmonica ..George Enescu** 
(15 68 75, sa La Studio) : „Treptele 
afirmării artistice*'. Daniela Predescu
— soprană, Dorin Predescu — flaut — 
17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11 : Rapsodia I, Bolero, 
Francesca da Rimini — 18.
• Teatru) de operetă (14 80 11) : 
Băiatul și paiele fermecate — 10.30 ; 
Leonard — 18.
• Teatru] ,.Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10 : Trenurile 
mele — 18.30 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Passacaglia 18,30.
• Teatrul Mic <14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 : Cerul înstelat deasu
pra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10,30 : Trestia gin- 
ditoare — 19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 15 : 19.
• Teatrul „C.I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 
18.30 : (sala Studio) : Olelie și Vi- 
nătorii — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 18,30 : (sala Giulești, 18 04 85) : 
Jean, fiul lui Ion — 18,30.
• Teatrul satiric-muzica) ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 19 ; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 
19.
• Ansamblul „Rapsodia Română** 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18; (la Teatru] de vară ,,23 
August") ; Un cintec pentru fiecare
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11 ; între caftan 
și smoking — 18.
• Teatru) „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 10,30.
• Teatru] „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 11 ; (la Tea
trul de păpuși Herăstrău) : O fetiță 
caută un cintec — 17,30.
<| Circul București (10 41 95)': Circul 
Mare din Moscova — 10 ; 15 ; 18,30.

— Noi. la Costesti. am realizat, 
anul trecut, in condiții neirigate. 
6 116 kg porumb la ha. dar ne unele 
sole 10—16 tone. 32 tone de sfeclă 
de zahăr. 39 000 kg cartofi...

se fconsumă mai mult in acțiuni de 
recuperare a lipsurilor din pregăti
rea individuală dobindită anterior și 
nu de ridicare a acesteia pină la co
tele înalte ale competitivității. Așa. 
de pildă, laboratorul de sudură ’ al 
combinatului este considerat. pe 
bună dreptate, un puternic punct de 
sprijin al acțiunilor de perfecționare. 
Datorită dotării inalte și principiilor 
sale de organizare, aici pot fi insu- 
șite cele mai moderne tehnici și me
tode de sudură, îndeosebi de automa
tizare a sudurii, cum și normele mi
nime de calitate sub care orice exe
cuție devine automat un rebut. Se 
fac instructaje, se organizează schim
buri de experiență cu întreprinderi 
de profil, apoi se dau teste și. celor 
reușiți, avizul că pot executa lu

crări de mai înaltă complexitate, 
cum se și cer la combinatul din 
Cluj-Napoca. Aici se desfășoară și 
amintitele (in ancheta precedentă) 
cursuri de perfecționare a indemi- 
nării sudorilor. Dar, la o analiză 
amănunțită, efectuată la fața locu
lui împreună cu ing. Valentin Țăr- 
mure, subinginer Dumitru Nan, lec
tor la acest curs, și Iosif Găiătean, 
instructor al laboratorului, s-a pu
tut ușor observa cum, prin conținu
tul și expresia ce li se atribuie, 
cursurile amintite nu fac în bună 
parte decit să suplinească, mai mult 
sau mai puțin minusurile de pregă
tire cu care sudorii vin din etapele 
precedente. Așa se și explică fap
tul că durata acestor cursuri este 
diferențiată in raport de conținutul 
studiilor profesionale ale cursanților. 
Neîndoielnic, nimeni mu poate ex
clude din programul perfecționării 
un asemenea obiectiv, din moment 
ce el se impune la ordinea zilei, 
numai că. dacă acesta ar fi fost atins 
in prealabil (și el poate fi astfel 
atins printr-o colaborare de mai 
amplă perspectivă cu unitățile șco
lare unde sint pregătiți viitorii su
dori). acțiunile de perfecționare și-ar 
putea propune obiective de nivel mai 
înalt, care să ridice competența tu
turor sudorilor intr-un interval de 
timp cit mai redus. Pentru că. alt
fel. tot concentrindu-le cu precă
dere pe suplinirea unor lipsuri ale 
pregătirii de bază, se rămine la si
tuația actuală cind laboratorul a

13.00 Album duminical (parțial color). 
Din sumar : • Partid și țară, 
unică voință — muzică și poezie 
• Azi, în anul 65 al partidului. 
Roșiorii de Vede de la 6 la 6 000. 
Reportaj • Sunetul viorilor româ
nești • Telesport • Țara cîntece- 
lor mele. Melodii populare • Co
tidianul în 600 de secunde • Iu
birea mea, păfnîntul românesc. 
Muzică ușoară • Lumea minuna
tă a filmului • Secvența telespec
tatorului

14,45 însemne ale unui timp eroic. 
Spre înălțimile albastre — re
portaj

15.00 închiderea' programului
19,00 Telejurnal • în întîm pi narea 

gloriosului jubileu al partidului
19,25 Țara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Județul Brașov in anul 
65 a! partidului

Exigențe noi, superioare în perfecționarea 
pregătirii profesionale

LUNI, 5 MAI

— La Deleni. venea imediat re- 
plica, am obținui, de asemenea. 
6 070 kg porumb. 38 500 kg sfeclă...

Si abia după ce ploaia de aplauze 
subliniind frumoasele realizări eco- 
nomico-sociale a contenit, si-au 
făcut apariția în scenă formațiile 
artistice de toate genurile : coruri, 
brigăzi artistice, montaje literare, 
formații de dansuri, tarafuri, gru
puri vocale, soliști vocali si instru- 

Căminul cultural-centru de cultură și educație
mentisti. într-o tinerească revăr
sare de ritm si culoare.

...Este o secvență surprinsă intr-o 
recentă duminică in cadrul între
cerii- cultural-artistice organizate 
în județul Vaslui sub genericul 
„Căminul cultural — centru de 
cultură si eduqatie revoluționară al 
satului contemporan" si dedicata 
apropiatei aniversări a 65 de ani 
de la făurirea partidului. Despre 
obiectivele si modul de desfășura
re ale acestei manifestări am soli
citat detalii tovarășei Cristiana 
Stoian, președinta comitetului ju
dețean de cultură si educație so
cialistă.

— In cadrul etapei de masă a i 
noii ediții a Festivalului national 
„Ciritarea României", ne-a spus, 
am organizat o intrecere cultural- 
artistică de largă cuprindere, com
plexă si atractivă pentru toate ase- 

reușit să cuprindă cel mult o treime 
din numărul total al sudorilor com
binatului.

— Preluarea integrală și dezvol
tarea competenței profesionale cu 
care tinerii vin din unitățile de în
vățămint reclamă o seamă de con
diții, intre care mai întii deprin
derea, incă din anii, de școală, a unui 
studiu individual temeinic, cuprin
zător. apt să preceadă și, de fapt, 
să continue, să adineească la nivel 
individual fiecare ciclu de perfec
ționare — ne-a spus, in aceeași or
dine de idei. ing. Gherman Dascălu, 
directorul fabricii metalurgice din 
combinatul de utilaj greu. Fără ase
menea deprinderi individuale de 
studiu, de cercetare și asimilare a 
informației noi, valoroase, reciclarea.

oricît de bine organizată, va bate 
pasul pe loc. Dar tot aici mai inter
vine o cerință, bibliografiile de spe
cialitate care, din păcate, rareori 
pot fi elaborate cum trebuie.

— Din ce cauză ?
— O bună parte a literaturii de 

specialitate care se publică acum 
este de la nivel de maistru in sus. 
S-au cam Împuținat seriile edito
riale intitulate ...In ajutorul sudoru
lui", „In ajutorul oțelarului". „In 
ajutorul strungarului" ș.a.m.d.. care 
includeau valoroase informații in
dispensabile. clasice, dar și moder
ne. însoțite de o ilustrație pe cit de 
bogată, pe atit de grăitoare. Erau o 
bază minimă, dar solidă, inclusiv 
pentru invățămintul profesional, din 
care se putea alcătui și nucleul 
bibliografiilor necesare în acțiunea 
de perfecționare. Ar trebui reluate 
asemenea seriale. editurile româ
nești de specialitate au în această 
privință o bună tradiție pe care pot 
s-o dezvolte și mai mult astăzi cind 
perfecționarea pregătirii profesionale 
constituie o preocupare de mari pro
porții și de interes național.

Problema mai bunei compliniri a 
eforturilor dintre școli și uzine se 
înfățișează in termeni Ia fel de 
actuali și la întreprinderea meca
nică <le material rulant „Grivița 
roșie" din Capitală. Aici sint folosite 
pe larg brigăzile complexe, alcătuite 
din muncitori cu profil diferit (su
dori. electricieni, lăcătuși, tapițeri. 
vopsitori etc), dar ale căror specia

19,45 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Brașov

20,25 Film artistic (color). ...Am fost 
șaisprezece. Producție a Casei de 
țilme patru. Cu : Sebastian Pa- 
paiani, Ion Caramitru, Elisabeta 
Adam, Dan Damian, Alexandru 
Repan, Ștefan Sileanu, Andrei 
Bursaci. Iurie Darie, Mircea Bo- 
dolan, Alexandru Perghe, Con
stantin Drăgăriescu și copilul 
Bogdan Mihai' Cornea. Scenariul : 
Aurel Mihale. Regia : George 
Cornea

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

zămintele de cultură din comune. 
Ea s-a desfășurat, intr-o primă 
etapă. in perioada noiembrie 
1985—martie 1986. adică tocmai in 
perioada cea mai propice activi
tăților politico-educative si cultu- 
ral-artistice în mediul sătesc. Din
tre obiectivele acestei manifestări 
am avut in vedere in mod deosebit 
intensificarea activității de ridicare 
a nivelului politico-ideologic al 

oamenilor muncii de la sate, per
fecționarea pregătirii lor profesio
nale. stimularea creației si mișcă
rii artistice, valorificarea patrimo
niului cultural, creșterea contribu
ției muncii cu cartea la educarea 
socialistă a cetățenilor, dar si sti
mularea eforturilor pentru mai 
buna gospodărire a unităților de 
cultură, autofinanțare si utilizarea 
eficientă a miiloacelor din dotare.

— Ce a adus nou această com
petiție cultural-artistică iudeteană?

— Ne-am strădiiit să depășim, 
mai cu seamă din punctul de ve
dere al conținutului, stadiul com
petițiilor exclusiv artistice orga
nizate pină acum. Pentru sporirea 
eficientei, a forței de inriurire asu
pra conștiinței oamenilor, manifes
tarea a fost precedată de o acțiu
ne desfășurată în ambele locali
tăți care se află in concurs, anume 

lizări se îngemănează firesc în exe- 
• cutarea unor lucrări ample. în ase
menea condiții, productivitatea mun
cii crește sensibil. De aici și cheia 
perfecționării pregătirii, cel puțin in 
etapa .actuală : sarcinile noi, moder
ne, ce revin brigăzii complexe fac 
necesară nu numai constituirea ei 
din muncitori bine pregătiți in me
seria de bază, ci in egală măsură și 
introducerea unei mobilități mai 
accentuate in exercitarea laolaltă a 
acestor meserii. Ca atare, accentul 
perfecționării cade acum în bună 
măsură pe policalificare și anual la 
l.M.M.R. „Grivița roșie" sint cu
prinși in asemenea cursuri un mare 
număr de muncitori. Subinginerul 
Mihai Xantopol, responsabil cu pro
blemele de perfecționare în cadrul 
serviciului de personal, învățămint, 
retribuire, aprecia că pentru anul
1986. in cursurile de policalificare 
vor fi cuprinși aproape o cincime din 
numărul angajaților. Și o bună par
te dintre cursanți sint tineri. Iată 
deci chiar aici izvorul unei sugestii 
importante pentru modernizarea în- 
vățămîntului : în locul unei compar
timentări adeseori rigide, accentul 
ar trebui să cadă acum în mai mare 
măsură pe pregătirea profesională a 
tinerilor în profil larg care, in cli
matul specific școlii, să premeargă, 
să asigure reușita, deplină și rapidă, 
a eforturilor de policalificare de mai 
tirziu. Cu atit mai mult cu cit poli
calificarea se înfățișează ea o ce
rință de amplă perspectivă socială. 
„Și noi am meditat asupra acestei 
cerințe esențiale pentru competența 
viitorilor muncitori — ne-a spus 
ing. Dumitru-Dănuț Niță, șef de 
secție și lector la cursurile de per
fecționare de la l.M.M.R. „Grivița 
roșie" — și. ca primă măsură, am 
organizat mai judicios programele 
de practică ale elevilor : cei veniți 
la instruire in întreprinderea noas
tră lucrează adeseori în cuprinsul 
brigăzilor complexe, sub îndrumarea 
inginerilor și a maiștrilor. Dar noi 
reparăm material rulant construit in 
urmă cu 10—15 ani. iar elevii aflați 
acum la practică vor repara, bună
oară. și vagoane care se construiesc 
acum sau in perspectiva apropiată.
Iată de ce consider că programele 
lor de practică trebuie să aibă o mai 
largă deschidere spre viitor, inclu- 
zind etape de instruire și in uzi
nele constructoare dc material ru
lant, ceea ce face cu atit mai nece
sară colaborarea statornică și de mai 
amplă perspectivă dintre uzine și 
școli, utilă deopotrivă pregătirii, cit 
și perfecționării forței de muncă".

Mihai IORDANESCU

20.00 Telejurnal • în lntîmpinarea 
gloriosului jubileu al partidului

20,25 Partid al marilor victorii (color). 
A 65-a aniversare a făuririi P.C.R. 
Documentar, producție a studiou
lui cinematografic al Armatei. 
Comentariul : Corneliu Vadim Tu
dor. Regia : colonel Dumitru Se- 
celeanu

21,05 Partid viteaz, biruitoare țară (co
lor). Cintece și versuri patriotice, 
revoluționare

21,20 Tribuna experienței. Organizarea 
și retribuirea muncii în acord 
global și direct a personalului 
muncitor

21,40 Flacăra vie a teoriei revoluționa
re. Documentar consacrat aniver
sării a 168 de ani de la nașterea 
lui Karl Marx

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

de o ..Săptămînă cultural-educati- 
vă a comunei". Fiecare zi a fost re
zervată unei largi palete de acțiuni, 
cum sint cele de popularizare si 
cunoaștere a hotârîrilor de partid 
si de stat, a legilor tării. întilniri 
cu brigăzi științifice județene si 
locale, cursuri in cadrul universită
ților cultural-științifice, alte mani
festări pentru uteciști. mecaniza
tori. zootehnisti. activități cu filmul 

și cartea, spectacole teatrale etc. tn 
același timp, chiar in cadrul spec
tacolului prezentat de cele două 
cămine culturale am introdus probe 
pentru intrecere a creatorilor lite
rari și de artă populară, dialogul 
brigăzilor științifice si de valorifi
care a istoriei locale în educarea 
patriotică a cetățenilor ș.a. Tot ca 
o noutate notăm, de asemenea, si 
faptul că. mentinind in stare me
reu activă asezămintele culturale 
sătești, noi am realizat în aceas
tă formă si inscrierea formațiilor 
artistice in etapa de masă a noii 
ediții a Festivalului național ..Cîn
tarea României". Astfel că. stimu
late in acest mod. au fost înscrise 
pină acum, numai din mediul să
tesc. 1 584 formații artistice de 
toate genurile, cu peste 25 900 ar
tiști amatori, si 183 cenacluri și

Gîndirea lui Karl Marx reprezintă 
in secolul nostru o uriașă forță ideo
logică de conștientizare, mobilizare 
și dinamizare a unor largi mase 
populare in lupta împotriva exploa
tării capitaliste, pentru infăptuirea 
eliberării sociale și naționale, pentru 
instaurarea unei societăți lipsite de 
exploatare și asuprire, bazată pe 
dreptate și echitate socială. Apărută 
în veacul trecut ca o teorie revolu
ționară a clasei muncitoare, a tu
turor celor exploatați, ideologia mar
xistă s-a implicat activ in marile 
mișcări social-politice ale secolului 
nostru, în lupta pentru emancipare 
socială și națională, inspirin.du-i 
obiectivele de luptă și programele 
revoluționare.

La 168 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx și după mai bine de un 
secol de la moartea celui care a 
inspirat numele ideologiei eliberării 
clasei muncitoare, putem spune cu 
deplin temei că actualitatea si in
fluența marxismului au sporit tot 
mai mult, sfidind opozițiile și ostra
cizările organizate de cercurile reac
ționare. Marxismul stă astăzi la baza 
unei largi mișcări social-politice și 
ideologice care militează pentru pro
gresul și emanciparea maselor asu
prite. El reprezintă „o gîndire de
venită lume", o realitate social-po- 
litică în proces de construire și ma
turizare intr-o serie ele țări în care 
a învins, în forme și in împrejurări 

. diferite, revoluția socialistă.
1 Prin împletirea ideologiei marxiste 

cu • mișcarea revoluționară a clasei 
muncitoare, a popoarelor subjugate, 
aceasta nu numai că a proiectat eu 
claritate științifică obiectivele lor de 
luptă, dar s-a îmbogățit, in acest 
proces de implicare politică în trans
formarea societății, cu noi teze și 
generalizări teoretice asupra feno
menelor sociale și proceselor revo
luționare proprii epocii noastre, 
printr-un dialog fructuos cu concep
țiile progresiste și democratice, cu 
întreaga cunoaștere științifică, prin
tr-o confruntare critică permanentă 
cu ideologiile reacționare, antimar
xiste și anticomuniste.

■ Ceea ce explică in mare măsură 
perenitatea și potențarea vitalității 
in timp a .ideologiei marxiste este, 
pe de-o parte, dimensiunea ei știin
țifică. profunzimea analizelor sale 
teoretice asupra realităților sociale 
și fundamentarea lor pe cercetări 
laborioase, susținute metodologic, iar 
pe de altă parte, caracterul mate
rialist-dialectic al concepției sale 
filozofice. Concepția despre lume 
elaborată de Marx nu a fost infir
mată. în ceea ce are ea esențial, de 
'evoluția ulterioară a societății și a 
cunoașterii umane, ci, dimpotrivă, 
și-a găsit în aceasta noi și tot mai 
autentice confirmări practice și 
științifice. Dialectica marxistă cores
punde spiritului deosebit de dinamic 
al secolului nostru, marcat de adinei 
mutații revoluționare atit pe plan 
social-politic, cit și in sfera cunoaș
terii.

Ca filozofie, teorie socială și poli
tică. marxismul îmbină vocația știin
țifică și rlialectică cu cea mai nobilă 
dimensiune umanistă, democratică 
și revoluționară, in promovarea mi
litantă a valorilor moi âl-politlce 
înaintate, a aspirațiilor de egalitate 

I și echitate socială, democrație, liber
tate socială și națională, de progres 
multilateral, de pace și cooperare 

I internațională liberă între state și 
popoare independente.

Istoricitatea este principiul funda
mental al concepției filozofice mar
xiste si al modului său specific de 
abordare a fenomenelor economice, 
social-politice» și spirituale, ceea ce 
face din marxism un sistem de gin- 
dire deschis devenirii și înnoirii sale 
în pas cu viata socială deosebit de 
dinamică din epoca noastră. Acest 
principiu se referă nu numai la ra
portările exterioare ale teoriei, la 
realitatea pe care o interpretează, ci 
si la „conștiința sa de sine", la mo
dul*  în care se concepe pe sine ca 
teorie in raport eu celelalte. în dia
log sau în luptă cu ele. Istoricitatea 
teoriei revoluționare reprezintă in 
același timp o necesitate de ordin 
practic-politic. transformarea din te
melii a societății capitaliste nepu- 
tindu-se opera decît ținînd perma
nent seama de realități. Pentru a ră- 
mîne o călăuză operațională în ac
țiune. teoria trebuie să mențină un 
ritm înalt al înnoirilor sale, in ra
port cu devenirile și restructurările 
realităților sociale și cunoașterii 
umane, cu ineditul ireductibil al 
concretului social-istoric pe care-1 
configurează societatea omenească 
din fiecare tară și ne fiecare treaptă 
de dezvoltare istorică.

Este cunoscut că marxismul a în- 
tîmpinat, încă de 1a apariția sa. 
opoziția forțelor reacționare si a fost 
supus de către ideologii acestora 
mistificărilor de tot felul. In epoca 
noastră, in care se înfăptuiește tre
cerea la socialism a unui număr 
important de popoare, confruntările 
dintre marxism și concepțiile adver
se s-au intensificat și mai mult. 
Recrudescența teoriilor și a concep

cercuri artistice, mult mai multe 
decit în precedentele ediții.

— tn ceea ce privește conținutul 
acestei manifestări... ?

— Am acordat, subliniez, o aten
ție specială educației politice si 
patriotice a oamenilor muncii, atit 
prin repertoriul tuturor formațiilor 
artistice, reînnoit, cu un bogat con
ținut de idei, cit si prin alte mij
loace mai puțin folosite pină acum 
pe scenă, cum sint brigăzile știin
țifice si prezentarea rezultatelor 
economico-sociale ale comunelor de 
către primari. Printr-o directă si 
susținută îndrumare la fata locului 
și sprijin din partea instituțiilor 
profesioniste, am conferit manifes
tării multiple valențe educativ-for- 
mative. Avînd loc săptăminal cile 
douâ-trei asemenea întilniri artis
tice. toate comunele au fost pre
zente in competiție, ultimele, la 
Costești. Rebricea și Pogana, desfă- 
surmdu-se exact inaintea declanșă
rii campaniei însămintărilor de 
primăvară. Intre cele mai reușite, 
urmărite de un mare număr de 
spectatori, au fost si spectacolele de 
la Murgeni (cu comuna Fălciui. 
Văleni (cu Solești), Pădureni (cu 
Dimitrie Cantemir). Tutova (cu 
Ivești). Viișoara (cu Găgești). Ve- 
trișoaia (cu Berezeni). Tanacu (cu 
Munteni de Jos) ș.a. Este o mani
festare politico-educativă si artis
tică reușită care se constituie în- 
tr-un omagiu adus de oamenii sa
telor vasluiene partidului, măreței 
lui opere socialiste.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii”

țiilor reacționare, la care am asistat 
în ultimele decenii, este însoțită de 
încercări de reactivare nu numai a 
apologiei ideoțogice asupra sistemu
lui capitalist, ci și a anticomunis
mului, a denigrărilor la adresa so
cialismului ca orinduire. Unii dintre 
teoreticienii antimarxiști și antico
muniști’ s-au grăbit să proclame in 
acest context „criza" sau chiar 
„moartea" marxismului și se preci
pită să umple acest „gol ideologic" 
prin propriile concepții reacționare. 
De cele mai multe ori. acești ideo
logi pornesc în critica marxismului 
de la o imagine simplistă, mistifi
cată despre marxism, identificîndu-1 
cu deformării^ dogmatice, cu inter
pretările vulgarizatoare ce i s-au 
dat in diferite epoci istorice. Mar
xismul își manifestă însă plenar 
vitalitatea tocmai prin capacitatea 
sa de innoire continuă, de elabo
rare a unor concepte noi, în pas 
cu fiecare epocă socială, revolu
ționară și de progres in cunoaștere. 
Identitatea absolută cu sine, a cărei 
pierdere ideologii burghezi o încri
minează drept „criză" sau „moarte" 
a marxismului, nu a fost si nu este 
caracteristică concepției materialist
dialectice despre lume, ci concep
țiilor metafizice, opuse marxismului.

Teoria revoluționară elaborată de 
Marx, Engels și Lenin iși innoiește

168 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI KARL MARX
și regindește în permanență concep
te. principii ale sale in consens cu 
acumularea unei bogate experiențe 
de transformare revoluționară a so
cietății contemporane, cu revoluțiile 
petrecute in știință. Așa cum men
ționa tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu, 
există fără îndoială in marxism teze 
și noțiuni care ar trebui revăzute 
in lumina experienței și practicii re
voluționare, sociale, noi. „In analiza 
oricăror probleme și noțiuni, releva 
in acest cadru secretarul general al 
partidului, trebuie să pornim întot
deauna dc la concepția revoluționară 
despre lume și viață, de la realită
țile economice și sociale ale etapei 
in care se găsește societatea, ințe- 
legind că formele organizatorice și 
noțiunile nu sint veșnice, nu au fost 
definite o dată pentru totdeauna, că 
se modifică și se înlocuiesc cu forme 
și noțiuni noi, corespunzătoare reali
tăților schimbate, noii etape de dez
voltare eeonomico-socială. noilor 
descoperiri științifice, noii cunoașteri umane".

Congresul al IX-lea al partidului 
a reprezentat un moment de impor
tanță istorică m determinarea unei 
abordări creatoare, de pe poziții 
marxiste autentice, a problematicii 
construcției socialiste in tara noas
tră. precum și în detașarea cu ho- 
tărire de/deformările dogmatice ce 
și-au făcut Ioc in trecut in înțelege
rea marxismului sgu a realităților 
social-politice ale noii ormduiri. 
Opera dc excepțională valoare teo
retică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. strălucit militant 
și ginditor revoluționar, a imprimat 
un spirit novator creator si dialectic 
autentic activității, teoretice a parti
dului. a promovat soluții științifice 
problemelor dq mare complexitate 
ale actualei etape a construcției so
cialiste și ale vieții internaționale.

Pornind de la teza marxistă a uni
tății dialectice dintre teoria si prac
tica socială.*  partidul nostru înțelege 
teoria revoluționară ca pe o învăță
tură vie. in devenire și dezvoltare 
continuă, în pas cu îmbogățirea ex
perienței revoluționare, a practicii 
social-istorice la nivel mondial și cu 
progresul atit de spectacular al cu
noașterii științifice și al vieții cul
turale contemporane. Numai satis
facerea acestui imperativ ferește 
teoria revoluționară de osificare și 
sclerozare dogmatică, asigură conec
tarea ei permanentă la dinamica 
complexă a vieții sociale în epoca 
noastră. „Teoria noastră revoluționa
ră — sublinia in această viziune

cinema
• Cunună de lauri : PATRIA
(11 86 25) — 9: 15
• Ani eroici : SCALA (11 03 72) — 
9: 15
• Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceausescu : C API T O L 
(16 29 17) — 9; 15
• Tineretul României socialiste : 
LUMINA (14 74 16) — 9: 15
• „Ciclul de filme românești". De
tașamentul „Concordia**  : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9: 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20
• „Zilele filmului istoric românesc". 
Columna: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
13; 15,15; 18,30
• Al patrulea gard lingă debarcader:
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15: 13,30
15,45; 18: 20, MELODIA (11 13 49) — 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20. CAPITOL 
(16 29 17) — 11: 13: 17,15; 19.30
• Ciuleandra : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
> Pe malul sting al Dunării albas
tre : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,1.5; 
13,30: 15,45; 18: 20
• Probleme personale : PATRIA — 
11; 13; 17:15; 19,30
• Să mori rănit din dragoste de 
viață: SCALA — 11: 13; 17,15: 19.30
• Acasă : LUMINA — 11; 13: 17: 19
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13, Mușchetarii in vacanță — 
15; 17: 19 : DOINA (16 35 38)
• Facerea lumii : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Drumul oaselor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15 : 13.30: 15.45: 18: 20
• Clipa de răgaz : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13: 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 15; 
17; 19
• Adela : BUZEȘTI (50 43 58) —
14,30: 16,30: 18,30
• Mihai Viteazul: FLAMURA (85 77 12)
— 9: 12,15: 15,30; 19
• Colierul de turcoaze : STUDIO
(59 53 15) — 9.30: 11,30; 13,30: 15,30;
17,30: 19,30, DACIA (50 35 94) — 9: 11 ; 
13: 15: 17; 19. MUNCA (21 50 97) — 
15: 17: 19, FERENTARI (80 49 85) — 
15: 17: 19
• Ultima noapte de dragoste : 
UNION (13 49 04) — 9: 12: 15; 18
• Avaria : LIRA (31 71 71) — 15;
17; 19
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) - 15; 17: 19
O Declarație de dragoste : GTULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Din prea multă dragoste: COTRO- 
CENT (49 48 48) — 15: 17; 19
• Vară sentimentală : PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Serata : FLOREA SC A (33 29 71) — 
9: 11; 13: 15; 17: 19
S Omul care ne trebuie : VOLGA 
(79 71 26) -r- 9: 11 : 13; 15; 17; 19
• Trepte pe cer : VTTTORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Secretul cifrului: GLORIA (47 46 75)
— 9:11; 13; 15; 17: 19
• Cantemir : MIORIȚA (14 27 14) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19 

consecvent dialectică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se dezvoltă și 
se îmbogățește necontenit, în raport 
cu schimbările ce se produc in viața 
socială, in practica partidelor comu
niste, in cunoașterea universală".

Contribuțiile aduse de partidul 
nostru, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
abordarea dialectică și științifică a 
problemelor complexe ale construc
ției socialiste din tara noastră si ale 
vieții internaționale constituie o ex
presie autentică a marxism-leninis- 
mului, dezvoltat și aplicat in mod 
creator la condițiile României socia
liste, ale lumii de astăzi. In întrea
ga sa activitate practică și teoretică, 
partidul nostru se bazează atit pe 
legitățile generale ale construcției 
socialiste, cit și pe luarea in consi
derare a realităților noastre națio
nale concrete, a particularităților 
dezvoltării economice, sociale, poli
tice și culturale ale tării noastre, 
urmărind îmbinarea armonioasă a 
particularului și generalului, a na
ționalului și internaționalului, a in
tereselor naționale cu cele generale 
ale socialismului, ale apărării drep
tului fundamental al oamenilor la 
viață și pace.

Așa cum este cunoscut, un concept 
teoretic esențial al gindirii politice 
a partidului nostru privind dezvol
tarea societății românești in prezent 
și in perspectivă este cel de societate 
socialistă multilateral dezvoltată, ca 
obiectiv strategic al etapei actuale 
a procesului revoluționar in țara 
noastră. Pornind de la teoria mar
xistă despre formațiunea social-eco- 
nomică in general, despre formațiu
nea socialistă și comunistă in spe
cial. partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevă faptul că trecerea de la ca
pitalism la socialism și apoi la co
munism constituie un proces revolu
ționar complex, multilateral, unitar 
și de lungă durată, care presupune 
citeva stadii succesive in timpul 
cărora se operează transformări re
voluționare in baza tehnico-materia- 
lă. in relațiile de producție, in struc
tura de clasă și socială, in sistemul 
politic și instituțional, in modul de 
existență și gindire al oamenilor, in 
comportamentul și conștiința lor. 
creindu-se condiții pentru afirmarea 
armonioasă a personalității umane.

Prin strategia dezvoltării econo
mico-sociale adoptată pentru cinci
nalul 1986—1990 si liniile orientative 
pină in anul 2000. Congresul al 
XIII-lea al partidului a concretizat 
și conturat in timp realizarea efec
tivă a obiectivului strategic al fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Astfel că. la sfîrșitul 
.acestui secol, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Raportul 
în fata forumului comuniștilor ro
mâni, țara noastră va atinge practic 
obiectivele acestei etape revoluțio
nare in procesul de făurire a socia
lismului și comunismului.

In zilele noastre, cind mișcarea 
comunistă și muncitorească s-a dez
voltat și diversificat foarte mult, iar 
opțiunea pentru socialism este îm
brățișată și de alte mișcări revoluțio
nare, teoria socială și politică mar
xistă nu se mai reduce de mult la 
Scrierile lui Marx și ale clasicilor 
marxiști. Aplicarea și dezvoltarea 
creatoare de către fiecare partid 
revoluționar a teoriei marxiste la 
condițiile concrete ale desfășurării 
propriei mișcări constituie o cale 
importantă a progresului acestei gîn- 
diri. a sporirii influentei sale și a 
afirmării cu și mai multă putere a 
mișcării muncitorești, comuniste, de
mocratice internaționale, a întăririi 
și ascensiunii socialismului pe trepte 
superioare de împlinire. Dezvoltarea 
concepției revoluționare rămine per
manent o operă de împlinit și, in 
același timp, deschisă fiecărui partid 
și mișcări revoluționare. Partidul 
Comunist Român, secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au făcut și fac din această abordare 
novatoare. deschisă progresului 
practicii și teoriei revoluționare, o 
datorie față de viitorul socialist și 
comunist al patriei, precum și fată 
de spiritul însuși ai marxismului.

Prof. univ. dr. Ion FLOREA

• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20
• Un petic de cer : POPULAR 
(35 15 17) —. 15; 17; 19
• Horea: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30: 14: 16,30; 19
• Un comisar acuză : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17: 19
• Evadarea : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19
• Imposibila iubire : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 12.30: 16: 19
• Ciprian Porumbescu : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18.30

teatre
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J^xepJpntpi Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deo
sebită plăcere să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, iar poporului egiptean prieten, noi realizări pe calea 
împlinirii aspirațiilor sale de progres și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări 
pe care dumneavoastră mi le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei mele de 
naștere.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

pentru supravegherea si cnntrolul
•

Din măsurătorile efectuate pe în
treg teritoriul țării, în conformitate 
cu programul stabilit, rezultă că, in 
cursul zilei de 3 mai, în unele din 
zonele afectate, inclusiv in munici
piul București, se înregistrează — ca 
urmare a unei circulații atmosferice 
favorabile pentru țara noastră — o 
scădere, în continuare, a radioactivi
tății, care însă se menține peste nor
mele admise. Cu toate acestea, sint

oîncă zone în care s-a constatat 
creștere a radioactivității.

Stațiile și laboratoarele de specia
litate urmăresc permanent evoluția 
radioactivității în aer și la sol.

Se recomandă populației, unități
lor agricole și gospodăriilor indivi
duale să aplice în continuare măsu
rile profilactice stabilite anterior.

Populația va fi informată cu pri
vire la evoluția acestei situații.

De la Inspectoratul general al Miliției
în zilele de duminică ale lunii mai 

1986, autoturismele proprietate per
sonală vor avea voie să circule 
după cum urmează : 4 și 18 mai

care au numărul 
fără soț ; 11 și

de
2S

autoturismele 
înmatriculare 
mai autoturismele care au numărul 
de înmatriculare cu soț.

,,/n România, sportul ocupă 
cu adevărat locul pe care-l

merită in viața socială"
Convorbire cu JUAN ANTONIO 

președintele Comitetului Internațional Olimpic
SAMARANCH,

TURCENI : O nouă 
casă de cultură

Modernul centru civic al comu
nei Turceni — unde în ultimii ani 
au fost edificate blocuri de lo
cuințe cu aproape iOOO de aparta
mente, spital cu policlinică, grup 
școlar, creșe, grădinițe, Spații co
merciale — a fost îmbogățit de 
curind' cu un nou obiectiv social, 
de o mare importanță pentru viața 
spirituală a celor ce trăiesc și mun
cesc în acest perimetru energetic 
al țării — casa de cultură. Finali
zarea construcției și darea în func
țiune a frumosului lăcaș cultural, 
în aceste zile de început de mai, 
se constituie ca un vibrant omagiu 
adus de constructorii de la Turceni 
celei de-a 65-a aniversări a parti
dului, totodată ca elocventă ex
presie a marilor transformări în
registrate pe aceste meleaguri în 
anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Noul și mo
dernul edificiu este prevăzut cu 
sală de spectacole cu 400 de locuri, 
bibliotecă, spații pentru cercuri 
tehnice și cultural-educative, alte 
dotări și utilități. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scînteii").

BOTOȘANI : Număr 
sporit de apartamente 
pentru oamenii muncii
Alături de celelalte colective 

muncitorești, constructorii botoșă- 
neni omagiază aniversarea parti
dului cu realizări remarcabile în 
producție. Organizarea superioară 
a activității, mobilizarea eforturi
lor pe fiecare șantier din județ au 
condus la depășirea sarcinilor pla
nificate pe cele 4 luni ale anului 
cu 120 apartamente, care au fost 
recepționate si puse la dispoziția 
populației. S-au creat astfel con
diții ca toate cele 1 800 apartamen
te prevăzute a se construi în acest 
an în orașele și satele județului să 
fie date în folosință înainte de ter
men. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

cel

CALAFAT:
S-a inaugurat 
mai mare magazin 

comercial

Hîrlău, la școlile și liceele ieșene 
și la căminele culturale din me
diul sătesc întregesc gama acțiu
nilor de cinstire a gloriosului 
bileu al partidului.

„Luminoase tradiții de luptă re
voluționară pentru dreptate so
cială și libertate națională" a fost 
tema simpozionului care a avut 
loc la Institutul de medicină și 
farmacie din Iași, în cadrul căruia 
au fost reliefate semnificația isto
rică a făuririi Partidului Comu
nist Român, rolul său de organi
zator și de conducător al luptei 
clasei muncitoare, a maselor 
populare, a tuturor categoriilor 
progresiste și democratice din 
tara noastră împotriva exploatării 
și asupririi, mărețelor împliniri 
ale poporului român în anii con
strucției socialiste, cu deosebire în 
ultimele două decenii de cînd la 
conducerea destinelor patriei se 
află cu strălucire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In ampla suită 
de manifestări omagiale ieșene se 
înscrie, de asemenea, expunerea 
„Rolul conducător al P.C.R. în 
desfășurarea luptei eroice pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății", organizată de Casa per
sonalului didactic din orașul re
ședință de județ.

Sub semnul întîmpinării ace
luiași măreț eveniment, la Casa 

‘ ...................... des-
tema 

secre-
s-a 
cu 

a 
tovarășul

Manifestări consacrate aniversării partidului

GLORIOSULUI NOSTRU PARTID,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎNALTUL OMAGIU AL TĂRII

JU'

la 
Ro-

— Sînteți din nou oaspetele țării 
noastre. Ați fost la București chiar 
la festivalul sportiv ocazionat de pri
mele finale ale marii noastre com
petiții naționale „Daciada". în acest 
înțeles, vă rugăm, domnule președin
te, să exprimați opiniile dv. asu
pra evoluției mișcării sportive din 
România.

— Admir amploarea și impetuo
zitatea cu care se dezvoltă mișcarea 
sportivă in România, acord o deo
sebită considerație muncii perseve
rente și priceperii cu care se acțio
nează pentru ca sportul românesc 
să progreseze continuu. Sportivii din 
țara dv. au obținut succese de pres
tigiu la marile competiții interna
ționale — le subliniez în mod deo
sebit pe acelea dobîndite la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice. Consi
der drept o mare victorie sportivă 
și faptul că echipa campioană a 
României — Steaua — va juca fi
nala al cărei trofeu este însăși „Cupa 
campionilor europeni". în sport este 
foarte dificil să ajungi pe vîrfuri. 
Este însă și mai dificil să te menții 
la acest nivel, de aceea apreciez atit 
de mult realizările sportului româ
nesc din ultimul deceniu, în primul 
rînd la Jocurile Olimpice.

Vreau să felicit în modul cel mai 
direct mișcarea sportivă românească 
pentru această mare competiție na
țională i 
uimit de 
nerilor. 
masă pe 
sionează 
panților. 
pare faptul că „Daciada' 
pînă în cele mai îndepărtate colțuri 
ale României. De aceea, vă declar 
în mod oficial că, și în anul viitor. 
Comitetul Olimpic Internațional va 
acorda patronajul său acestei mari 
competiții de masă, promițînd tot
odată că voi veni din nou în Româ
nia în 1987, cu prilejul momentelor 
principale ale „Daciadei".

— Cum apreciati dezvoltarea și 
viitorul mișcării olimpice mondiale?

— După părerea mea. pînă la 
sfîrșitul acestui secol Jocurile Olim
pice vor deveni cea mai importantă 
sărbătoare populară internațională a 
tineretului. în această privință, mi 
se pare semnificativ și faptul că un 
număr record de orașe și-au depus 
candidatura pentru J.O. din 1992 : 
șase pentru Jocurile de vară si șapte 
pentru cele de iarnă. Trecînd peste 
unele dificultăți, mișcarea sportivă 
mondială, cultivind spiritul olim-

care este „Daciada". Sînt 
forța ei de mobilizare a ti- 
Desigur, spectacolele de 
care le prilejuiește impre- 
prin entuziasmul partici- 
Cel maț important mi se 

‘ i“ a pătruns

pismului — de pace și înțelegere în
tre popoarele lumii — a înregistrat 
progrese uriașe. Tineretul înțelege 
spiritul olimpic, de pace și amiciție 
între popoare. Conducem 
olimpică în acest sens, 
cerințelor legitime ale 
întreaga lume.

La dv.. în România, 
cu adevărat locul pe 
în viata socială. Conducerea politică 
a României acordă tot sprijinul ne
cesar dezvoltării sportului, dovedeș
te intelegerea deplină față de nă
zuințele tineretului român. Anul 
trecut am fost foarte onorat să pot 
înmina Ordinul Olimpic de Aur 
președintelui României — 
Nicolae Ceaușescu — personalitate 
de seamă a lumii contemporane.

— Cum estimați contribuția româ
nă la întărirea mișcării olimpice ?

— Apreciez drept foarte pozitivă 
atitudinea României față de mișcarea 
olimpică și Comitetul Internațional 
Olimpic, o atitudine garantată prin 
fapte, nu prin vorbe. Participarea 
foarte valoroasă a sportivilor ro
mâni. așa după cum am mai subli
niat. dovedește sprijin si înțelegere 
pentru spiritul olimpic. Stau în fața 
noastră sarcini foarte importante de 
îndeplinit, iar în urma recentelor 
convorbiri purtate cu conducerea 
Comitetului Olimpic Român am 
convingerea că această strînsă con
lucrare si înțelegere va 
fel 
rii

mișcarea 
răspunzind 

tinerilor din

sportul ocupă 
care-1 merită

evolua la 
de pozitiv. în folosul consolidă- 
mișcărif olimpice internaționale.

Valeriu MIRONESCU

(Urmare din pag. I)
de liceu, șase-șapte clase 
de astăzi, (se făcea func- 

arăta 
al

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICĂ. La campionatele 

europene de gimnastică pentru ju
nioare de la Karlsruhe (R.F. Germa
nia), sportiva româncă Aurelia Dobre 
a cucerit medalia de bronz la indivi
dual compus, clasindu-se pe locul 
trei, la egalitate cu Allestina Priakin 
(U.R.S.S.), cu 39,025 puncte. Pe pri
mul loc s-a situat sovietica Svețlana 
Boginskaia (39,525 
compatrioata 
(39,175 p.).

sa
p.), urmată de 

Olga Strazeva —

Sebastian (SpaVOLEI. La San
nia), in cadrul turneului de calificare 
pentru campionatul european femi
nin de volei rezervat echipelor de 
tineret, selecționata României a în
vins cu scorul de 3—1 formația R.F. 
Germania. într-un alt joc, reprezen
tativa Suediei a dispus cu 3—1 de 
echipa Finlandei. în clasament con
duc formațiile României și Suediei, 
(cu cite 4 puncte), urmate de Spania, 
Finlanda — (cite 3 puncte) și R. F. 
Germania — (2 puncte).

AUTOMOBILISM. După prima 
etapă, în competiția automobilis
tică „Raliul Corsicei", cursă contind 
pentru campionatul mondial de ra
liuri, pe locul I se află echipajul 
finlandez condus de • - •
nen („Lancia"). Pe locul doi. la 
16 secunde de lider, se află echi
pajul francez condus de Bruno Saby 
(„Peugeot").

Henri Toivo-

TENIS. în finala turneului in
ternațional de tenis de la Dussel
dorf, suedezul Mats Wilander l-a 
întrecut cu 6—4, 6—4 pe francezul 
Henri Leconte.

ționar... Cam așa 
„profilul profesional" 
orașului...

— Tehnica de vîrf era 
reprezentată la Curtea de 
Argeș .de „finlandeză", o 
mașină de tăiat bușteni de 
la I.F.E.T., și de cîteva 
mașini mai moderne de la 
întreprinderea de confecții 
— continuă Vasile Turtă. 
Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt ac
tul de naștere 
modern.

— La început 
ză maistrul Ion 
geșean și el — 
să ne strîngem 
de pe unde eram : eu, Mi
hai Fianu, Constantin Za- 
hiu și alții. Pe urmă, cei 
care își terminau studiile 
veneau acasă... Așa este 
argeșeanul, trage spre casă.

...La sfîrșitul anului 1971, 
„Electroargeș" avea 35 de 
angajați, dar Ia Timișoara, 
la Cluj-Napoca, la Bucu
rești, în unități cu tradiție, 
copiii țăranilor și ciobani
lor din zonă, trimiși de fa
brică, își începeau pregăti
rea profesională. în 1973 
începe să funcționeze gru
pul școlar. Bună parte din 
personal s-a format o dată 
cu întreprinderea.

— Aici a fost o livadă de 
meri — își începe relata
rea Mihai Barbu, secreta
rul Comitetului de partid 
al întreprinderii — și cam 
tot așa a fost și cu oame
nii. Prea puțini veneau din 
familii de meșteșugari sau 
de muncitori, dacă era unul 
din zece. S-au specializat 
în alte întreprinderi 
țară. Astăzi sîntem 
cinci mii, din care 
cinci sute au studii 
rioare. Oamenii care 
liceul pot fi numărați pe 
degete. Chiar dacă au ve
nit la început cu opt clase, 
și-au completat studiile. La 
„Electroargeș" nu se poate 
altfel. Avem șase subingi
neri care au fost muncitori 
la noi. Tot așa, marea ma
joritate a maiștrilor.

Inginerul Constantin Ma- 
zilu opinează că...

— ...am învățat muncind.

al orașului
— relatea- 
Soroiu, ar
am început 
acasă care

din 
circa 
peste 
supe- 
nu au

La 
sintă _ ___ ________ ___
nubiu" — cel mai mare magazin 
construit pînă acum în „Orașul 
trandafirilor". Acesta dispune de 
o suprafată_ utilă de 4 000 mp, adică 
tot atîta cit se construise pînă în 
prezent la parterul blocurilor și 
în vadurile vechi ale orașului. De 
menționat că în prezent, paralel cu 
construcția de locuințe, se lucrează 
intens la finalizarea noului spital 
orășenesc cu 200 de paturi, cuplat 
cu policlinică, la alte 
edilitar gospodărești

Calafat s-a dat în folo- 
unitatea comercială „Da-

obiective 
de larg in

teres cetățenesc. (Nicolae Băbălău, 
corespondentul ..Scînteii").

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 mai (ora 20) — 7 mai (ora 
20). In țară : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, dar răcoroasă noaptea 
șl dimineața în depresiuni și in nord- 
est, la începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, vor 
cădea îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări in re
giunile estice, la începutul intervalului, 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui în creștere, la sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor oscila intre 2 și 12 grade, 
mai coborîte în depresiuni șl în nord- 
estul extrem, unde este posibil să se' 
producă brumă, în primele nopți, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. Dimi
neața, local, ceață. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Condiții de ploaie de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la 
Temperaturile minime vor fi 
Intre 7 șl 10 grade, iar cele 
între 20 șl 23 de grade.

am muncit învățînd. Copiii 
care au intrat ucenici acum 
zece ani realizează azi uti
laje mai bune decît cele 
din import. A crescut for
midabil fabrica. în ’74, cînd 
am venit eu, fabrica arăta 
a fabrică, dar orașul era 
încă patriarhal. Am învins 
toate greutățile dezvoltării 
și astăzi muncim la nivel 
mondial. înainte. Curtea 
de Argeș era cunoscută din 
cărțile de istorie, astăzi și 
din prospectele care reco
mandă produse cu perfor
manțe de nivel mondial.

...Acolo unde nouă meș
teri mari, cu Manole zece, 
au înălțat loc de pome
nire, acolo unde pe urmă, 
veacuri, nu s-a intîmplat 
nimic, acolo unde oamenii 
munceau în ritmuri și cu 
tehnici vechi de mii și mii 
de ani, pe exact aceleași 
locuri, cinci mii de oameni, 
fiii și nepoții păstorilor și 
plugarilor, sînt strungari, 
frezori, electricieni, elec- 
troniști, analiști-programa- 
tori, ameciști. sculeri, chi
miști, tehnologi, tratamen- 
tiști, operatori laser, con- 
fecționeri, proiectanți — și 
nu am Înșirat 
seriile, și nu 
decît despre o 
treprindere...

2.
Cînd este întrebat ce se 

'. fabrică și cum se fabrică 
aici, inginerul Marian Nis- 
tor, directorul întreprinde
rii de bioproteine, îl în
treabă pe interlocutor dacă 
îi place chefirul și dacă l-a 
preparat vreodată acasă ; 
după care îi explică, pe o 
diagramă, că. la fel, cu 
ajutorul unei tulpini de 
drojdie se transformă (nu 
laptele în chefir, ci) nor
mal — parafina, o fracție 
a motorinei, în bioprotei
ne, hrană superioară pen
tru animale. Iar această 
fabrică este unică în lume! 
Mai există cîteva pe glob, 
dar ele lucrează cu metanol. 
Producția fabricii — care 
este în curs de dublare — 
economisește multe zeci de 
mii de hectare. Ea valo
rează într-un an sute de 
milioane de lei și este rea
lizată de ceva mai mult 
de 400 de oameni — cu

toate me- 
am vorbit 
singură In

moderat, 
cuprinse 
maxime

de cultură din Hîrlău 
fășurat masa rotundă 
„Concepția P.C.R., 
tarului său general, 
Nicolae Ceaușescu, privitoare la 
însemnătatea și rolul națiunii în 
epoca contemporană, iar la Clubul 
„Unirea" din Pașcani a fost orga
nizată dezbaterea cu titlul „Parti
dul clasei muncitoare în slujba 
intereselor vitale ale întregului 
popor. Tot aici a fost deschisă o 
expoziție de carte sub genericul 
„Din gîndirea social-politică a 
președintelui României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu". Montaje 
literar-muzicale și recitaluri de 
versuri patriotice intitulate „Imn 
de slavă patriei și partidului" sus
ținute la cluburile muncitorești 
din Iași, Pașcani, Tg. Frumos și

4 

Sub genericul „65 de ani de 
făurirea Partidului Comunist 
mân", la Universitatea din Timi
șoara s-a deschis o expoziție oma
gială dedicată gloriosului jubileu 
al Partidului Comunist Român. Sint 
reunite reprezentative creații ale 
literaturii social-politice din țara 
noastră, la loc de frunte fiind ex
puse lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
partidului de centru vital al între
gii națiuni la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, integrarea învăță- 
mîntului și cercetării cu producția, 
formarea omului nou, asigurarea 
păcii, colaborării și bunei înțelegeri 
între popoare. Sint expuse, de ase
menea, lucrări ce reflectă activita
tea prodigioasă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pusă în slujba dezvol
tării științei și spiritualității româ
nești, edificării socialismului și co
munismului în patria noastră. în 
semn de omagiu adus gloriosului 
jubileu al Partidului Comunist Ro
mân, la Muzeul de istorie din Ca
ransebeș s-a deschis o expoziție do
cumentară înfățișînd imagini din 
lupta partidului pentru dreptate 
socială, libertate națională și inde
pendența patriei, pentru progres și 
pace în lume.

prinderea textilă-Calafat a avut 
Ioc dezbaterea „Caracterul științi
fic, realist al politicii P.C.R. pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a României", liceul industrial 
„Electroputere" a găzduit dezba
terea „Personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în lumea con
temporană", iar la Casa de cultură 
a municipiului Craiova a avut loc 
montajul literar-muzical cu gene
ricul „Țară și partid — o singură 
voință".

„Partidul Comunist Român — 
continuatorul bogatelor tradiții 
de luptă revoluționar-democratice 
pentru progres, pentru unitate și 
independentă națională ale poporu
lui român", „Partidul, conștiința 
înaintată, revoluționară a națiunii 
socialiste", „România socialistă și 
rolul ei în istoria contemporană", 
„P.C.R., organizatorul luptei de 
eliberare socială și națională, al 
operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României" — s-au intitu
lat simpozioanele, dezbaterile și 
expunerile desfășurate în cinstea 
gloriosului jubileu al partidului la 
așezămintele culturale din Rovi- 
nari, Turceni, Motru, Stoina, Tur
burea, Bumbești-Jiu, din alte loca
lități din județul Gorj. Simpozioa
nele au fost întregite de manifes
tări cultural-artistice avînd ca ge
nerice „Omagiu partidului", „Oma
giu muncii creatoare", „Sub falduri 
glorioase, în cel mai rodnic timp 
al istoriei patriei".

tative, artiștii plastici care trăiesc 
și creează in ținuturile cuprinse 
între Dunăre și Marea Neagră ex
primă înalta gratitudine a iubitori
lor de frumos față de partidul co
munist și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru condițiile asigurate dezvoltării 
artei plastice, a culturii și artelor 
în general, pentru posibilitățile ne
limitate de exprimare artistică ce 
au fost oferite artiștilor profesio
niști și amatori în cei 40 de ani 
scurși de la eliberarea patriei. Lu
crările prezentate redau. în ma
niere și cu mijloace artistice spe
cifice, monumentalele ctitorii înăl
țate pe aceste meleaguri in anii 
Epocii Ceaușescu. menite să dăi
nuie peste veacuri.

Concepută la dimensiunile mult 
mai modeste ale traficului din tre
cut, rețeaua de străzi a Capitalei 
se adaptează, ca și orașul de alt
fel, noilor exigențe de confort 
urban. Pe măsura dezvoltării și 
sistematizării Bucureștiului, se 
produc transformări în configura
ția drumurilor de acces,, sînt lăr
gite, îndreptate și modernizate 
marile artere, se deschid căi ru
tiere noi, mai directe, de legătură 
intre zonele orășenești de impor
tanță majoră, în scopul descon
gestionării circulației, al economi
sirii de timp și carburanți. Ace
leași. teluri sint urmărite prin 
acțiunile de sistematizare și deni
velare a circulației în intersecțiile 
suprasolicitate. După realizarea 
marilor pasaje Bucur-Obor, Grant 
și Muncii, ale căror efecte bine
făcătoare le simțim din plin, se 
vor construi alte cinci obiective de' 
acest 
noile 
secția 
drul 
rești, 
iectele de execuție.

Pasajul subteran Mărășești este 
trasat în prelungirea bulevardului 
cu aceiași nume. imediat după 
traversarea Dîmboviței. Printr-o 
străpungere, el face legătura cu 
str. Nerva Traian, intersectînd 
Calea Văcărești. în lungime de 
400 metri, dintre care pe o dis-

tel. Amănunte cu privire la 
pasaje rutiere am aflat în 
de lucrări edilitare din ca- 
Institutului „Proiect“-Bucu- 
unde au fost elaborate pro-

„Arc peste timp — 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român", sub acest generic s-au 
desfășurat simpozioanele dedicate 
apropiatului jubileu al partidului, 
la așezămintele de cultură din Ple- 
nița. Valea Standului. Castranova. 
Dăbuleni. Bechet. Cernătești. Bîrca 
și în alte localități din județul 
Dolj. Cu același prilej, la între-

în paleta largă a manifestărilor 
și acțiunilor politico-educative și 
cultural-artistice prin care oamenii 
muncii din județul Constanta oma
giază apropiata aniversare a 65 de 
ani de la făurirea P.C.R. s-a în
scris și expoziția de artă plastică 
deschisă la Galeriile de artă din 
municipiul Constanța. Prin inter
mediul acestei expoziții reprezen-

„65 
dului 
realizări obținute de poporul nos
tru în «Epoca Nicolae Ceaușescu»" 
a fost tema expunerii ce a avut 
loc la clubul Combinatului side
rurgic Galați, la care au participat 
numeroși fumaliști. oțelari, lami- 
noriști. alți oameni ai muncii de 
la marea platformă siderurgică 
gălățeană. în organizarea cabine
tului pentru activitate politică și 
ideologică de la combinatul side
rurgic gălățean, în uzinele cu foc 
continuu au avut loc, de aseme
nea. dezbateri, mese rotunde cu 
tema : „Dezvoltarea conștiinței 
omului nou, constructor al socia
lismului și comunismului pe pâ- 
mîntul străbun al patriei". Sub ge
nericul „Chipul comunistului in 
filmul românesc contemporan", la 
cinematograful ..Central" din Galați 
a debutat un amplu ciclu de ma
nifestări politico-educative oma
giale. O cuprinzătoare expoziție de 
afișe și fotografii semnificativ în
titulată „Omagiu partidului" a fost 
deschisă in foaierul cinematogra
fului.

de ani de la făurirea Parti- 
Comunist Român — marile

(Agerpres)

tanță de 50 metri este acoperit 
pod, pasajul va avea două fire 
circulație pe sens, inclusiv linie 
tramvai dublă. El se află de 
acum in execuție.

O lucrare foarte complexă

cu 
de 
de
pe

o 
constituie pasajul din Piața Vic
toriei, datorită relațiilor pe care 
le va stabili cu stațiile de pe ma

metrou de pe magistrala a Il-a li 
se vor alătura cei ai pasajului 
subteran, care vor trebui să dea 
la acest obiectiv o veritabilă probă 
de măiestrie profesională.

Deși restrîns ca dimensiuni — 
336 metri lungime, dintre care 26 
metri acoperiți, pasajul Calea 
Victoriei va avea ceea ce se

Noi pasaje rutiere in Capitală
gistralele 
subteran.
700 metri,
tri acoperiți. acest pasaj va syb- 
traversa piața, legînd bd.
Pintilie cu Șos. N. Titulescu și va 
asigura, de asemenea, o relație 
rutieră cu bd. 1 Mai. Prevăzut cu 
două fire de circulație pe sens, 
plus linie dublă de tramvai, el 
va avea peroane pentru stațiile 
de tramvai, de unde pietonii vor 
putea accede la viitoarele stații de 
metrou, cea care va fi situată în 
continuarea bd. Ana Ipătescu și, 
respectiv, cea care va lega bd. 
Ilie Pintilie cu Gara de Nord. în 
curînd, constructorilor stației de

il și III ale trenului 
In lungime de aproape 
dintre care 330 me-

Ilie

cheamă o „bătaie lungă", urmind 
să înlesnească circulația 
un traseu care începe
Dacia, străbate Piața
străzile Nicolae lorga și 
subtraversează Calea Victoriei 
iese în str. Ștefan Furtună, 
intersecția acestui traseu cu Calea 
Victoriei se va realiza, printr-o 
nouă străpungere, un pasaj subte
ran pentru două fire rutiere pe 
fiecare direcție de mers.
' Cel mai lung dintre noile obiec

tive și, în general, dintre obiec
tivele subterane cu acest 
construite în Capitală va 
sajul Lujerului — 1 166 metri, din
tre care 626 metri acoperiți cu 
pod. El va urma traseul corectat

rutieră pe 
în bd. 

Romană. 
Fundației.

Și 
La

profil 
fi pa-

al str. Lujerului, va trece pe sub 
liniile de cale ferată, pe sub bd. 
Armata Poporului și va ieși in 
dreptul str. Uverturii, pe Șos. 
Ciurel, asigurînd o legătură mai 
bună intre ansamblurile Drumul 
Taberei, Cringași și Giulești. Se 
prevăd, pentru acest pasaj. cite 
două benzi de circulație pe fiecare 
sens, linie dublă 
cum și stații de 
teran.

Singurul pasaj ________  __
toate cele enumerate va fi pasajul 
Băneasa. Lung de 585 metri, din 
care 325 metri acoperiți cu pod, 
acest pasaj va supratraversa linia 
de cale ferată București—Con
stanța, făcînd legătura cu bd. Ae
rogării. și va avea două benzi de 
circulație pe sens, plus linie dublă 
de tramvai.

Noile obiective vor fi executate 
de întreprinderea antrepriză de 
construcții edilitare și drumuri, 
precum și de Centrala de con
strucții căi ferate din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor.

Important de reținut este faptul 
că. pe toată durata execuției 
pasajelor rutiere, circulația mij
loacelor de transport se va putea 
desfășura fără întrerupere. pe 
trasee de ocolire a șantierelor de 
construcții. (

de tramvai, pre- 
tramvai in sub-
suprateran din

Gabriela BONDOC

pompieri și cu portari cu 
tot.

Cine sint ei ? 17 la sută 
sint ingineri și subingineri, 
chimiști, biochimiști și bio
logi ; 80 la sută sint mun
citori calificați și înalt 
calificați — operatori chi
miști, automatiști, lăcătuși 
mecanici, electroniștj ; res
tul, doar 3 la sută (12—13 
deci), execută munci ne
calificate.

Cum muncesc ei ? Uzina 
este o unică și uriașă in
stalație, o zidire din beton 
și conducte, impresionantă

reglare. Soția lui — 
inginer, tot argeșean- 
tot copil de țărani —

de 
tot 
că, 
este inginer electroenerge- 
tician la întreprinderea de 
confecții.

Atît — dar să convenim 
că este de ajuns.

3.
Notițe fugare ale repor

terului dintr-o recentă lu
crare de sociologie — „Mu
tații socio-profesionale în 
orașul Curtea de Argeș" de 
Nicolae Zevedei :

„Primul club socialist a 
fost întemeiat în ultimul

ții spirituale a orașului. La 
precedenta ediție a „Cîntă- 
rii României" a obținut 
premiul I pe țară pentru 
critică.

Tot premiul I pe țară 
l-a obținut profesorul de 
engleză Cristian Baciu. 
Pentru proză.

De altfel, revistele din 
întreaga țară găzduiesc cu 
regularitate poezia, proza 
și critica membrilor cena
clului literar de pe lingă 
Casa de cultură din Curtea 
de Argeș. „Argeș", „Lucea
fărul", „Ramuri". „Steaua",

țului. Absolvenții secției de 
arte plastice devin, multi, 
creatori de modele la „Por
țelanul". Există un cor de 
cameră, de asemenea lau
reat în „Cîntarea Româ
niei".

în 
treizeci 
inginer, 
ci te va : 
muncesc 
1400 de cadre cu 
perioare. Sînt 
elevi. Numărul 
este doar cu 260 mai mic 
decît numărul total al lo-

tinerii, tova'

orașul 
de 
cîțiva 

zeci de 
: astăzi

care acum 
ani avea un 

medici și 
profesori 
aproape 

studii su- 
10 500 de 

elevilor

— Cum sînt 
rășe Paven ?

— Ne plac, 
țioși. dornici 
receptivi, atașați de între
prindere. Sînt prompți. să
ritori — înțeleg foarte bine 
că fiecare este o parte 
dintr-un 
punde 
mers, 
global 
zice.

Sint ambi- 
de afirmare.

este 
colectiv, că răs- 

pentru bunul lui 
Un fel de acord 
sufletesc — i-aș

Oameni de pe Argeș și meseriile lor de aur

prin masivitatea ei și prin 
zbuciumul proteic al mate
riei ce se transformă pe 
sine la temperaturi și la 
presiuni uriașe. 24 de ore 
din 24, mînuită de oameni 
care măsoară concomitent 
cu miligramul și cu mia 
de tone, care știu să pri
vească realitatea intimă, 
cea mai intimă, a materiei 
vii și s-o dirijeze potrivit 
nevoilor lor, întreprinde
rea operează acolo pînă 
unde nu de mult era teri
toriul exclusiv al naturii, 
interzis omului. Este, 
proporție 
rijată de 
toare de

...Peste

în 
de 87 la sută, di- 
patru programa- 

proces.
care este stăpîn 

Marin Geantă, un bărbat 
care n-a împlinit încă 40 
de ani. Iată o biografie în 
felul ei tipică pentru a- 
ceastă unitate de avangar
dă : argeșean, copil si ne
pot de țărani din împre
jurimi, el termină în 1962 
o școală profesională și în
cepe să muncească în pe
trochimie. își termină la 
seral liceul și în 1965 de
vine student la zi la Fa
cultatea de automatică a 
Politehnicii din Iași. Lu
crează de la început la 
bioproteine. astăzi răspun
de de automatizare : are 
„în subordine" 6 tablouri 
de comandă, 4 calculatoa
re de proces, 2 000 de bucle

deceniu al secolului trecut. 
La cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor 
din România, din 1897, a 
fost reprezentat de C. Dră- 
gânescu. O susținută acti
vitate politică a avut aici 
Constantin Ivănuș."

„în cincinalul 1981—1985, 
valoarea investițiilor în in
dustria orașului a fost de 
trei ori mai mare decît in 
perioada 1950—1970."

„în 1985. fondurile fixe 
în medie, un deceniu, 

de 
de

au,
85 la sută din forța 
muncă are vîrsta sub 30 
ani."

„Personalul muncitor 
1 000 de locuitori : 767 — 
mult peste media pe țară."

„Orașul are 141 de me
dici."

„Un citat din Adam 
Smith : însușirea temeinică 
a unei meserii face parte 
din averea personală a ce
lui care o dobindește, dar 
și din aceea a societății 
căreia îi aparține."

Nicolae Zevedei este pri
marul orașului Curtea de 
Argeș.

4.
Curtea de Argeș numără 

printre "(locuitorii ei un cri
tic literar profesionist — 
Al. Th. Ionescu, cronicarul 
literar al revistei „Argeș"; 
este profesor de liceu și 
unul dintre animatorii vie-

„Amfiteatru", „Suplimentul 
literar-artistic al Scîn
teii tineretului" i-au găz
duit și îi găzduiesc pe 
Gabriela Nedelea, Dumi
tru Enache, Ileana Gri- 
gorescu, Mircea Bîrsilă, 
pe alții — profesori, 
muncitori, activiști pentru 
care „literatura și arta sînt 
încă un fel de a-și asuma 
lumea, pe lingă modalita
tea fundamentală care este 
profesiunea" (Cristian Ba
ciu).

.Sîntem In provincie, dar 
vrem să fim provin- 

iată o adevărată 
de credință a 
pe care a îm- 
cuvinte AI. Th. 
o stare de spi- 
o tensiune — 

utilaje de vîrf, 
de avangardă.

nu 
ciali" — 
profesiune 
argeșenilor 
brăcat-o în 
Ionescu. E 
rit și este 
pentru că 
tehnologii ___ „____
premiere pe plan mondial — 
realități existente la Curtea 
de Argeș — nu pot convie
țui cu mentalități înguste, 
cu vocații 
preocupări 
nale mici,
ca să nu fie așa. ca men
talitatea provincială să 
se instăpînească se 
multe și mari eforturi.

La Curtea de Argeș 
desfășoară o stagiune per
manentă a Teatrului „Al. 
Davila" din Pitești. Există 
o filială a Școlii populare 
de artă din capitala jude-

mărunte. cu 
extra-profesio- 
meschine. Și

nu 
tac

se

cuitorilor orașului în urmă 
cu trei decenii 1

5.
— Vedeți ?
Ana Bălșeanu, inginerul- 

șef al întreprinderii „Por
țelanul". a ridicat o farfu
rioară și a pus-o în lumi
nă. Prin farfurioară se ză
resc contururile degete
lor ei.

— Așa sînt toate produ
sele noastre din porțelan. 
Am plecat în 
32 
avem peste 500. Sînt create 
integral la noi, avem șapte 
creatori de modele și zece 
pictori specialiști.

— Ce meserii se practică 
la dumneavoastră ?

— Vi le spun doar pe 
cele specifice : modelări, 
preparatori de pastă, faso- 
natori, glazuratori, uscă- 
tori, fochiști, sortatori, de
coratori, pictori (cu studii 
medii și cu studii superi
oare) și. important, amba- 
latori.

Alexandru Paven, pre
ședintele comitetului sin
dicatului. ține să ne preci
zeze că aproape unanimi
tatea personalului este din 
oraș sau din zonă. Circa o 
treime s-a calificat, la 
început. la Sighișoara, 
Cluj-Napoca și Alba Iulia. 
apoi în județ. Media de 
vîrstă a personalului este 
undeva sub 23 de ani.

1974. de la
de sortimente, astăzi

6.
Nu știu, am uitat să-i 

întreb, dacă pe atunci se 
cunoșteau i 
da, poate î 
încrucișau 
zile orașului 
colae Zevedei. șeful lotului 
de instalații la blocurile ce 
atunci începeau să se con
struiască (erau 40 de apar
tamente, astăzi sînt 6 000), 
maistrul Gheorghe Ologu. 
de la Grupul de șantiere 
Argeș, și muncitoarea Rada 
Zlotea, de la întreprinde
rea de confecții. Trei mun
citori. trei comuniști care 
iși făceau datoria preocu
pați de ceea ce „lasă in 
urma lor".

Am citat cu intenție 
titlul cărții colegului meu 
Victor Vântu. „Ce lăsăm 
in urma noastră" pentru 
că unul dintre eroii ei se 
numește ...Gheorghe Ologu. 
Scria V. V. : „E tînăr mai
strul Ologu. 26 de ani. O 
treime și i-a petrecut pe 
firul unei veritabile ștafete 
hidroenergetice — la Sadu, 
la Bolboci, apoi aici, la 
Cernat... Aici, în creierul 
munților, i s-a născut bă
iatul. I-a dat numele șan
tierului. al apei, al viitoru
lui izvor de lumină : Cer
nat". în 1971. solicitat de 
autor, Gheorghe Ologu îi 
scrie (aflăm din aceeași 
carte) : „Mă bucur că nu 
ați uitat numele copilului 
meu, născut acolo unde am 
lăsat cîțiva ani importanți 
din viață. Băiatul meu este 
acum în clasa a treia la 
Școala generală nr. 4 din 
Curtea de Argeș. E sănă
tos. pesemne că aerul de 
Ia Cernat i-a priit. Și în
vață bine".

Am o veste de la Curtea 
de Argeș : Cernat este stu
dent în ultimul an Ia Poli-

personal. Poate 
nu. în 1965 iși 
pașii pe stră- 

i maistrul Ni-

tehnica din București. Si 
citeva încă : între 1973 și 
1977, Gheorghe Ologu a ur
mat la București cursurile 
Academiei „Stefan Gheor
ghiu" ; pînă în 1984 a fost' 
președintele Consiliului 
orășenesc al sindicatelor 
Curtea de Argeș. De atunci 
este secretar al comitetului 
orășenesc de partid.

Nicolae Zevedei 
loc din Mușătești. 
nă nu departe 
Tatăl lui muncea 
pădure și iarna făcea co
joace. In 1957. la 17 ani. se 
califică electrician de ex
ploatare și întreținere gru
puri electrogene — ducea 
pe o altă treaptă 
tatălui (grupurile 
gene alimentau 
utilaje 
ploatarea forestieră). După 
cîțiva ani se mută în con
strucții. lucrează pe mai 
multe șantiere, inclusiv în 
Curtea de Argeș : urmează 
liceul, absolvă și o școală 
de maiștri. „Am fost pe 
schele la multe mii de 
apartamente din Curtea de 
Argeș" — spune azi. Din 
1972 devine activist al 
partidului. în 1974 începe 
la ..fără frecvență" 
rile unei facultăți pe 
o absolvă în 1979. Din 
este prim-secretar al 
mitetului orășenesc 
partid.

Rada Zlotea. mai tînărâ, 
lucrează in continuare la 
întreprinderea de confecții. 
Și-a completat studiile și 
astăzi este economistă. E 
și ea secretar al Comitetu
lui orășenesc Curtea de 
Argeș al P.C.R.

Ceilalți doi secretari ai 
comitetului orășenesc au 
fost și ei muncitori. Nu 
i-am citat doar pentru 
simplul motiv — la urma 
urmelor. fără vreo altă 
importantă decît una care 
ține de „culoarea" acestui 
reportaj — că nu și-au 
exercitat profesia de bază 
aici, la Curtea de Argeș.

...Această schiță de re
portaj este un argument, 
încă unul din argumentele, 
mii și milioane la număr, 
care probează că in Româ
nia socialistă rolul condu
cător aparține clasei mun
citoare.
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INIȚIATIVELE ROMÂNIEI. ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
- CONTRIBUȚIE MAJORĂ LA PROMOVAREA PĂCII, 

ÎNȚELEGERII $1 COLABORĂRII

MANIFESTĂRI OMAGIALE CONSACRATE 
ANIVERSĂRII PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Politica externă constructivă a țării noastre vizînd realizarea păcii, 
a dezarmării, în primul rind a celei nucleare, făurirea unei lumi a 
colaborării rodnice între popoare, în care fiecare stat să se dezvolte 
în mod liber și independent, acțiunile și inițiativele întreprinse în 
acest scop de către România socialistă, personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt reflectate amplu, în continuare, de mijloacele 
de informare in masă de pretutindeni.

Este reflectată, de asemenea, dezvoltarea ascendentă a economiei 
naționale, a diferitelor sectoare de activitate, fiind înfățișate, in con
text, obiectivele aflate in fața poporului nostru în acest an, care mar
chează cea de-a 65-a aniversare a făuririi' Partidului Comunist Român.

A 65-a aniversare a făuririi 
Partidului Comunist Român pri
lejuiește presei din diferite țări 
reliefarea aportului deosebit al 
României, al președintelui ei la asi
gurarea pe planetă a unui climat 
de pace, de înțelegere și colabo
rare.

Intensa activitate pe plan intern 
și internațional întreprinsă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pozițiile și inițiativele sale de larg 
răsunet, privind rezolvarea mari
lor probleme cu care se confrun
tă omenirea sînt amplu relevate 
de mijloacele de comunicare in 
masă din Zimbabwe.

Astfel, TELEVIZIUNEA DIN 
HARARE a evidențiat, într-o e- 
misiune, realizările remarcabile 
dobindite de poporul român in 
cincinalul 1981—1985. Producția 
industrială a României, cea agri
colă. venitul național — s-a sub
liniat — au cunoscut, sub condu
cerea P.C.R.. o creștere apreciabi
lă în ultimii cinci ani, progresul 
economic fiind insolit de sporirea 
veniturilor oamenilor muncii.

Relevindu-se, apoi, politica inter
națională a României, de largă des
chidere. in emisiune s-a subliniat 
poziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca anul 1986, de
clarat de O.N.U. „Anul Internațio
nal al Păcii", să fie un an de ac
țiuni concrete in sprijinul păcii. In 
primele luni ale lui 1986 — Șe a- 
rată — s-au petrecut evenimente 
care au accentuat încordarea inter
națională. au sporit îngrijorarea 
popoarelor. în opinia României 
însă, nimic nu poate justifica con
tinuarea experiențelor cu arma nu
cleară. această țară apreciind că 
interzicerea lor ar fi o realizare 
semnificativă în Anul Internațio
nal al Păcii.

In cadrul comentariului au fost 
relatate pe larg principalele pro
puneri și orientări ale programu
lui complex, general de dezarmare 
expus de președintele României.

Relevînd prioritatea pe care 
România o acordă realizării unor 
pași concreți spre dezarmare, in 
primul rind nucleară, ziarul Zim
babwean „SUNDAY MAIL" arată, 
cu același prilej, că tara noastră 
se pronunță pentru desființarea 
blocurilor militare, a N.A.T.O. și 
a Tratatului de lă Varșovia, ceea 
ce presupune atit măsuri pentru 
diminuarea treptată a activității 
militare a celor două blocuri, cit 
si pentru creșterea încrederii și in
tensificarea colaborării economice, 
politice, culturale intre țările mem
bre.

Reflectind poziția tării noastre 
privind necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționa
le. ziarul „Sunday Mail" arată: 
„In viziunea României, situația e- 
conomică mondială gravă, decala
jele dintre țările bogate și cele să
race, care se a'dîncesc, precum și 
alte fenomene negative din viata 
economică internațională, cum sint 
urotectionismul crescind și ratele 
înalte ale dobinzilor. reclamă ne
gocieri autentice in cadrul O.N.U. 
intre țările in curs de dezvoltare 
și cele dezvoltate cu privire la so
lutionarea globală a problemelor 
economice și. financiare internațio
nale. îndreptate spre, ușurarea si
tuației țărilor în curs de dezvol
tare și asigurarea stabilității și dez
voltării echilibrate a economiei 
mondiale".

Extinderea și diversificarea, pe 
planuri multiple, a raporturilor cu 
țările socialiste constituie una din
tre componentele fundamentale ale 
politicii externe a P.C.R. — scrie 
agenția T.A.S.S.. evidențiind: Co
muniștii, întregul popor român dau 
o inaltă prețuire relațiilor de 
prietenie si colaborare ale Româ
niei cu țările socialiste, eforturilor 
comune in opera de făurire a noii 
orinduiri. în lupta pentru pace și 
securitate a popoarelor.'

Totodată, este reflectată poziția 
României, care sprijină propune
rile Uniunii Sovietice privind li
chidarea întregului arsenal nuclear 
pină in anul 2000. oprirea experien
țelor cu arma nucleară, ca un prim
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CARTA O.N.U. La sediul din 
New York al Națiunilor Unite au 
luat sfirșit lucrările sesiunii Co
mitetului special pentru Carta
O.N.U. și creșterea rolului organi
zației. Temele aflate in atenția co
mitetului au fost abordate de multi 
vorbitori in strinsă legătură cu 
marile probleme ale lumii contem
porane — înlăturarea pericolului 
unui război nuclear, incetarea 
cursei înarmărilor, in primul rind 
a celor nucleare. însănătoșirea cli
matului politic international.

NEGOCIERI. La Geneva au în
ceput negocierile dintre Statele 
Unite și Piața comună vizînd re
glementarea disputei bilaterale 
asupra comerțului cu produse 
agricole, după aderarea Spaniei și 
Portugaliei la C.E.E., în ianuarie 
a.c. Statele Unite au amenințat 
că vor impune sancțiuni „celor 
12“ dacă pină la 1 iulie nu se 
realizează un acord asupra unor 
compensații comerciale. S.U.A. au 
menționat că au înregistrat pier
deri după intrarea Spaniei și Por
tugaliei în C.E.E. 

pas in direcția încetării cursei înar
mărilor. privind reducerea armelor 
clasice si trupelor din Europa.

Se menționează, apoi, că Parti
dul Comunist Român este hotărît 
să acționeze și în viitor cu aceeași 
tenacitate și consecventă pentru 
îmbogățirea continuă a raporturi
lor de prietenie si conlucrare fră
țească cu țările socialiste.

Crearea unui climat de destinde
re. securitate, colaborare și pace în 
Europa este unul dintre obiective
le urmărite de România in politi
ca sa externă în anii marilor rea
lizări ale perioadei generoase pe 
care, cu legitimă mindrie patrioti
că. românii o numesc Epoca 
Nicolae Ceăușescu — relevă revis
ta indiană ..FAIR IDEA" în artico
lul „Contribuții de răsunet mon
dial ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu". în articol sînt prezen
tate inițiativele României, ale pre

RELATĂRI ȘI COMENTARII 
ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
ședintelui Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu asigurarea păcii și secu
rității in Europa, crearea unei zone 
libere de arme chimice in Balcani, 
în legătură cu dezarmarea, in pri
mul rind dezarmarea nucleară.

Extrăgindu-și seva din interese
le și aspirațiile fundamentale ale 
poporului român, fiind în deplin 
acord cu aspirațiile tuturor po
poarelor lumii, politica externă a 
României, al cărei strălucit 
promotor este președintele 
Nicolae Ceaușescu. însumează, 
printre orientările ei prioritare, 
contribuția activă, plină de respon
sabilitate și constructivă la edifi
carea unei lumi eliberate de arme 
și războaie, mai sigură și mai sta
bilă.

Revista arată că. in acest con
text. apare ca legitimă îngrijora
rea României față de acumularea 
de arme in Europa, securitatea eu
ropeană fiind mal presus de ori
ce. încă de la tribuna Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importanța 
vitală a unor noi relații între ță
rile continentului, a trecerii ur
gente la măsuri efective de dezar
mare.

Relevînd vocația de pace n 
poporului nostru, publicația in
diană arată că „la București s-a 
lansat ideea convocării unei con
ferințe general-europene care să 
abordeze problemele complexe ale 
securității si colaborării intre sta-, 
tele din această zonă — inițiativă 
care a fost inclusă în Declarația 
intilnirii la nivel inalt a statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia. In anii care au urmat, para
lel cu cristalizarea și afirmarea po
ziției originale și novatoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
problemele securității europene, 
privind căile atingerii obiectivelor 
securității internaționale. România 
și-a adus o contribuție semnifica
tivă la afirmarea principiilor co
existenței pașnice și normalizarea 
relațiilor cu statele vest-europene. 
Valabilitatea acțiunilor românești 
pe această linie a fost confirmată 
de schimbările radicale care au in
tervenit in relațiile dintre țările 
europene cu sisteme politice dife
rite. acestea fiind in prezent mai 
intense". ,

Atașamentul nestrămutat al ro
mânilor la nobila cauză a păcii și 
securității in Europa — continuă 
revista — a fost demonstrat din 
plin in cei zece ani care au tre
cut de la Conferința de la Hel
sinki. România actionînd cu . fer
mitate pentru aplicarea exemplară 
a tuturor prevederilor Actului fi
nal și avahsind noi și importante 
propunerii de consolidare a des
tinderii. întărire a încrederii. în
țelegerii și colaborării rodnice in
tre țările continentului. in ve

INTR-O SCRISOARE adresată 
secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, secretarul 
Biroului pentru legături externe al 
Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, Kamel Hassan Al- 
Mansour, prezintă măsurile arbi
trare la care sint supuși studenții 
libieni care învață in Anglia — 
informează agenția T.A.S.S. Scri
soarea, difuzată ca document la 
actuala sesiune a Adunării Gene
rale. relevă că aceste acțiuni con
stituie o încălcare fățișă a princi
piilor O.N.U., precum și a altor 
acorduri internaționale.

DEMONSTRAȚIE. La Universi
tatea Sungkyunkwan din Seul, 
aproximativ 2 000 de studenți au 
participat la un miting, protes- 
tind împotriva politicii regimului 
sud-coreean și a prezenței mili
tare americane in Coreea de Sud.

GREVA DIN FINLANDA. Cei 
42 000 de funcționari publici fin
landezi aflați in grevă de la 2 apri
lie au respins in-unanimitate ofer
ta de mediere făcută vineri de re

derea creării unei Europe unite, a 
păcii și securității durabile. La 
întîlnirile general-europene de la 
Belgrad și Madrid. România a 
prezentat inițiative valoroase refe
ritoare. mal ales, la întărirea în
crederii intre națiunile europene. 
Importanța acestei initiative a 
fost atestată si de evoluțiile pe
riculoase din primii ani ai actua
lului deceniu. în acest context, 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
însuflețit de un profund umanism 
și inaltă responsabilitate, specifice 
întregii sale activități, a avansat 
noi propuneri vizînd apărarea vie
ții și păcii.

Mijloacele de comunicare 1n 
masă din diferite țări au relevat 
via aprobare a politicii interne și 
externe a partidului la Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, au evidențiat voința 
unanimă a oamenilor muncii din 
țara noastră de a trăi, alături de 
alte popoare, într-o lume a păcii, 
exprimată în Apelul adresat de 
Congres oamenilor muncii, ' orga
nizațiilor și centralelor sindicale 
din țările europene, S.U.A. și Ca
nada, de pe alte continente în ve
derea intensificării luptei pentru 
dezarmare, colaborare și pace.

Forumul sindicatelor din Româ
nia — subliniază agenția TANIUG 
într-o relatare — a spriji
nit încă o dată propunerea 
prezentată de președintele țării.

Nicolae Ceaușescu, privind elabo
rarea unui program complex de 
dezarmare generală, în centrul că
ruia să se afle dezarmarea nu
cleară și care să includă, printre 
altele, oprirea cheltuielilor mili
tare și reducerea lor pină în anul 
2000 cu 50 Ia sută.

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a lansat 
sindicatelor și forțelor progresiste 
din Europa. Statele Unite. Canada 
și din întreaga lume apelul de a 
cere guvernelor lor să oprească ex
periențele nucleare, să treacă la 
dezarmare, să prevină militari
zai ea spațiului cosmic și să înce
teze desfășurarea de noi arme nu
cleare, evidențiază agenția iugo
slavă. Se arată, de asemenea, că 
apelul adoptat la încheierea lu
crărilor congresului salută iniția
tivele Uniunii Sovietice privind 
instituirea unui moratoriu asupra 
experiențelor nucleare și pentru 
lichidarea treptată a armelor nu
cleare.

Ziarul bulgar „TRUD" eviden
țiază poziția exprimată de secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind necesi
tatea lichidării armelor nucleare, 
a înlăturării armelor chimice, a 
adoptării unor măsuri hotărite pen
tru reducerea armamentului con
vențional. Se arată, de asemenea, 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
chemat S.U.A. să înceteze expe
riențele nucleare și să se alăture 
moratoriului sovietic în acest do
meniu.

Ziarul bulgar informează. în 
același timp, că pe agenda forumu
lui sindicatelor s-au aflat proble
me privind sarcinile și contribuția 
organizațiilor sindicale in procesul 
dezvoltării intensive a industriei, 
agriculturii și a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, în lumina 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., forumul relevînd rolul 
conducător al partidului comuniș
tilor în întreaga viață a țării.

„TRYBUNA LUDU", „RZECZ
POSPOLITA". alte ziare polo
neze au evidențiat că, în cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
U.G.S.R., secretarul general al 
P.C.R. s-a pronunțat pentru li
chidarea globală a armelor nuclea
re, pentru încetarea experiențelor 
nucleare ca un prim pas in aceas
tă direcție. Statelor Unite ale 
Americii le-a fost adresat apelul 
de a se abține de la efectuarea de 
experiențe cu arme nucleare și de 
a se alătura moratoriului sovietic.

Presa poloneză relevă, totodată, 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat că bombardarea orașe
lor libiene de către avioane ame
ricane constituie o Încălcare gravă 
a principiilor dreptului internâțio- 

prezentantul oficial, considerind că 
propunerile prezentate de forurile 
administrative sint nesatisfăcătoa
re. Greviștii au hotărit să continue 
acțiunea revendicativă, uimind să 
anunțe noi decizii săptâmina vii
toare. precizează agenția Asocia- 
ted Press. Funcționarii publici 
finlandezi au cerut adoptarea de 
măsuri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai.

COSMONAUTII LEONID KIZIM 
ȘI VLADIMIR SOLOVIOV tȘI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA LA 
BORDUL STAȚIEI ORBITALE 
„MIR" DE ă0\ DE ZILE, interval 
in care au testat temeinic toate 
echipamentele stației, au instalat 
noile aparate aduse cu ajutorul a 
două nave-cargou automate. Pri
ma etapă ă zborului pilotat al sta
ției se apropie de sfirșit, relevă 
agenția T.A.S.S., menționind că, 
potrivit programului, se prevede! 
trecerea celor doi cosmonauți in 
complexul orbital „Saliut-7“ — 
„Cosmos-1 686“ care, din noiembrie 
1985, funcționează în regim auto
mat.

RATA ȘOMAJULUI ÎN AUS
TRIA, în luna aprilie, a fost de 
5,3 la sută din forța de muncă a 
țării, ceea ce înseamnă o creș
tere față de aceeași perioadă din 
1985, relevă datele comunicate de 
guvernul austriac. Se precizează că 
in rindul tinerilor, rata șomaju
lui a fost in aceeași țară, luna 

nai, precum și a suveranității și 
independenței acestui stat.

Congresul U.G.S.R. — scrie zia
rul „PRACE" din Cehoslovacia — 
a adoptat Apelul pentru pace în 
care se exprimă hotărirea de a ac
ționa, împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace din lume, pentru 
ca Anul Internațional al Păcii să 
devină un an al măsurilor concre
te in scopul unei schimbări radi
cale in situația internațională in 
direcția destinderii. Totodată, se 
arată că oamenii muncii salută și 
sprijină propunerile U.R.S.Ș. pri
vind lichidarea completă a arme
lor nucleare, preintimpinarea mi
litarizării spațiului cosmic, înce
tarea experiențelor nucleare și ce
lelalte inițiative in domeniul secu
rității și destinderii internaționale.

Delegații — se arată in ziar — 
au analizat activitatea organizații
lor și organelor sindicale in ulti
mii cinci ani și au adoptat mă
suri vizînd creșterea rolului și e- 
ficienței sindicatelor in mobilizarea 
oamenilor muncii pentru îndepli
nirea sarcinilor de dezvoltare eco
nomică și socială a țării in acest 
an și în întregul cincinal. Discu
țiile au evidențiat, mai ales, re
sursele existente in ceea ce pri
vește creșterea eficienței muncii, a 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției, creșterea productivității 
muncii și aplicarea mai consecven
tă a noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii.

Se arată, de asemenea, că dele
gații au abordat și probleme pri
vind participarea mai amplă a or
ganizațiilor sindicale la viața po
litică, economică Și socială, pre
cum și contribuția acestora la îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale oamenilor muncii.

De la tribuna Congresului 
U.G.S.R. — arată, intr-o relatare, 
ziarul sovietic „TRUD" — a răsu
nat un apel adresat tuturor oa
menilor muncii și sindicatelor din 
Europa, din întreaga lume, de a-și 
uni forțele in lupta pentru 
dezarmare generală, încetarea ex
periențelor nucleare, împotriva mi
litarizării Cosmosului, pentru pace, 
securitate și colaborare intre toate 
popoarele.

Agenția sovietică T.A.S.S. subli
niază, la rindul său, că apelul a- 
dresat de oamenii muncii din 
România sindicatelor din țările eu
ropene, din S.U.A. și Canada, de 
pe alte continente evidențiază ne
cesitatea intensificării luptei pen
tru dezarmare, colaborare și pace.

Se arată, de asemenea, că dele
gații au dezbătut activitatea desfă
șurată de sindicate in perioada 
dintre cele două congrese și au 
stabilit sarcinile și direcțiile fun
damentale ale muncii vizind înde-- 
plinirea hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres'al P.C.R., a pla
nurilor de dezvoltare economică și 
socială a României în cincinalul 
actual și pină in anul 2000.

Sub titlul „Convorbiri de 1 Mai 
despre muncă", ziarul bulgăr 
„OTECESTVEN FRONT" publică 
un articol in care se arată că, in 
primul an al noului cincinal româ
nesc. ca sarcină principală se pre
cede intensificarea ritmurilor de 
creștere economică. După consoli
darea rezultatelor obținute in cin
cinalele anterioare in ceea ce pri
vește dezvoltarea accelerată a in
dustriei. accentul va cădea, din 
nou, pe dezvoltarea agriculturii, 
scrie ziarul, subliniind că hoță- 
ririle Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului djn noiembrie 1985 evi
dențiază că România iși propune 
realizarea unei creșteri . anuale 
medii a venitului național cu 10 la 
sută, a producției’ industriale cu 8 
la sută și a celei agricole cu 6—7 
la sută, această sarcină urmînd să 
fie realizată prin, folosirea mai 
largă a factorilor intensivi și pe 
calea modernizării tehnologiilor.

Ziarul bulgar relevă, in continua
re, că in acest an România iși va 
spori considerabil producția de 
cărbune, petrol, materii prime si 
de energie. O atenție deosebită se 
acordă perfecționării sistemului de 
control al calității in dome
niul industriei constructoare de 
mașini și respectării foarte stricte 
a disciplinei tehnologice.

Se informează, de asemenea, 
despre punerea in aplicare in tara 
noastră a sistemului de acord glo
bal in organizarea muncii in in
dustrie. construcții si transporturi, 
despre atenția deosebită acordată 
unor sectoare cum sînt industria 
extractivă, energetică și construc
țiile de mașini.

(Agerpres)

trecută, de 5.6 la sută. Dintre a- 
ceștia, 2.4 la sută erau tineri intre I 
15 și 18 ani.

UN ATENTAT TERORIST a fost >
comis in noaptea de vineri spre 
simbătă in mica localitate Clady, I
din provincia britanică Irlanda de 
Nord, in apropierea frontierei cu I
Republica Irlanda. Un automobil- _ | 
capcană'a explodat, producind im
portante pagube materiale — mai ,
multe locuințe și magazine au fost 
grav deteriorate sau distruse, iar I
o stație de benzină a luat toc.

PROPUNERE DE CREARE A 
UNUI FOND MONETAR LA- 
TINO-AMERICAN. Intr-un in- i
terviu acordat ziarului mexican 
„El Dia", președintele Perului, 1
Alan • Garcia, a propus crearea 
unui fond monetar latino-ameri- 
can. a unui parlament regional 
și a unui sistem de consultări 
diplomatice permanente, inclusiv |
la nivel prezidențial, care să |
sprijine soluționarea probleme
lor social-economice și politice >
cu care se confruntă la un mo
ment dat statele din regiune — I
transmite agenția Prensa Latina. 
Referitor la fondul monetar la- 
tino-american, președintele Peru
lui a precizat că el ar trebui să 
fie creat cu aportul fiecărei țări |
din regiune și să permită acorda
rea de credite fără clauze restric- '
tive. .
_________ *________I

împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, 
eveniment de Însemnătate istorică în viața țării, prilejuiește desfășu
rarea peste hotare a unor manifestări omagiale consacrate României, 
activității neobosite a secretarului general al partidului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru 
realizarea păcii pe planeta noastră.

BERLIN 3 .(Agerpres). — La Uni
versitatea Martin Luther din Hălle 
a fost organizată o manifestare o- 
magială. In alocuțiunile rostite cu 
acest prilej au fost reliefate prin
cipalele momente ale luptelor glo
rioase ale Partidului Comunist Ro
mân pentru libertate și democrație, 
împotriva exploatării, procesul po
litic de la Brașov din 1936 și ro
lul de organizator al rezistenței an
tifasciste în anii războiului antihitle
rist. Totodată, au fost subliniate 
succesele obținute de poporul ro
mân după actul de la 23 August 1944 
în construcția socialismului, îndeo
sebi in ultimele două decenii.

De asemenea, a fost pusă în evi
dență bogata activitate desfășurată 
pe plan internațional de partidul și 
statul român, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru destindere, dez
armare și pace, pentru cooperare și 
progres intre toate țările lumii.

In continuare, a fost vizionat fil
mul „România, 49 de ani de împli
niri".

Cînd ritmul de creștere
9

a cheltuielilor militare 
depășește dezvoltarea 

economiei mondiale
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

în perioada 1960—1985. cheltuielile 
militare mondiale au sporit de la 
400 miliarde de dolari la 940 mili
arde, iar ritmul lor de creștere a. de
pășit dezvoltarea economiei mondia
le — se arată intr-un studiu dat pu
blicității de „Worldwatch Institute" 
din Washington. Se specifică, tot
odată, că, in 1985, alocațiile militare 
globale au depășit veniturile „jumă
tății sărace a omenirii”.

Studiul atrage atenția și asupra 
altui aspect major al cursei înarmă
rilor și anume asupra - gradului 
alarmant de periculozitate al actua
lelor arme, îndeosebi nucleare. In
tr-adevăr, in istoria de 5 500 de ani 
a civilizației umane, aproape patru 
miliarde de oameni- au devenit 
victime ale războaielor. In etapa ac
tuală. avertizează „Worldwatch In
stitute", un echivalent înfricoșător al 
acestor pierderi ar putea fi generat 
de un război termonuclear, cu sin
gura deosebire că mileniile ar fi 
„comprimate" in cîteva zile și ore.

„EXPO ’86“
VANCOUVER 3 (Agerpres).'.— 

Primul ministru al Canadei. 
Brian Mulroney, a inaugurat 
oficial Expoziția mondială de
dicată transporturilor si teleco
municațiilor. intitulată sugestiv: 
„O lume in mișcare, o lume 
in relații". Prin dimensiunile, 
numărul de țări (54) si firme 
participante, prin diversitatea 
produselor și a manifestărilor 
profesionale si cultural-artistice 
ce vor avea loc in perioada 2 
mai-13 octombrie, cit va rămine 
deschisă. ..Expo ’86“ se înscrie 
ca una dintre cele mai ample 
manifestări de acest fel.

România este prezentă la a- 
feastă prestigioasă confruntare 
tehnico-economică mondială cu 
o gamă largă de produse de 
inalt nivel tehnic. Avioane de 
cele mai diferite tipuri — de la 
primul conceput de Traian Vuia 
pină la ultimul model pe care 
il realizează astăzi industria 
noastră aeronautică — elicopte
re. autoturisme de oraș si teren, 
nave comerciale de diferite ca
pacități. mijloace de transport 
pe căile ferate sau pentru trans
portul urban — ordinale sau in 
modele — produse de inalt ni
vel tehnic ale diferitelor ramuri 
industriale folosite in transpor
turi si telecomunicații, mache
tele Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, ale unor porturi mari
time moderne in construcție, ale 
altor construcții hidrotehnice de 
prestigiu creează o imagine cu
prinzătoare asupra tradiției tării 
noastre in producerea si folo
sirea mijloacelor de transport si 
telecomunicații. a eforturilor 
care le-a făcut si'le face pentru 
multiplicarea si perfecționarea 
lor. aducindu-și, si din acest 
punct de vedere, aportul activ 
la intensificarea cooperării si 
schimbului de bunuri materiale 
intre națiuni.

Manifestările programate de 
„Expo ’86“ includ și festivitățile 
prin care se va marca un secol 
de existentă a Vancouver-ului, 
oraș aflat in partea cea mai sud- 
vestică a țării.

La Vancouver sînt asteptati 
20 de milioane de vizitatori de 
pe toate meridianele globului.

Reuniune a „Grupului 
de la Contadora"

CIUDAD DE. PANAMA 3 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama au 
început lucrările unei reuniuni a 
miniștrilor adjuncți de externe din 
țările membre ale „Grupului de la 
Contadora" (Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela) consacrate defi
nitivării Tratatului de pace și coo
perare in America Centrală — in
formează agenția Prensa Latina. în 
cursul intilnirii vor fi revizuite de
mersurile realizate pină in prezent, 
precum și propunerile formulate de 
„Grupul de la Contadora" in legă
tură eu cele "două aspecte rămase în 
suspensie și care mai fac incă 
obiectul negocierilor — controlul și 
reducerea armamentelor și manevre
le militare în regiune. De asemenea, 
urmează să fie incluse in tratat 
acordurile adoptate in cadrul ulti
melor reuniuni ale „Grupului de la 
Contadora" cu reprezentanții state
lor centro-americane, în vederea 
punerii la punct a documentului.

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 
La Școala superioară de partid din 
Ulan Bator a avut loc o adunare 
festivă in cadrul căreia au fost pre
zentate principalele momente ale 
dezvoltării mișcării comuniste si 
muncitorești din țara noastră, care 
au culminat cu crearea Partidului 
Comunist Român.

Au fost organizate, de asemenea, 
o expoziție de fotografii si un 
stand de cărți de literatură istorică 
și social-politică. la loc de frunte 
situindu-se operele tovarășului 
Nicolae Ceausescu „România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate" si „Din 
gindirea social-politică a președin
telui României". Cărțile au fost do
nate de ambasada română Școlii su
perioare de partid din Ulan Bator.

DHAKA 3 (Agerpres). — La Dha
ka a avut Ioc o conferință de presă 
în cadrul căreia a fost prezentată 
pe larg semnificația actului istoric 
fundamental de la 8 Mai 1921 — 
crearea P.C.R.. care a imprimat un 
sens ireversibil mișcării muncito
rești. revoluționare din patria noas
tră. a conturat drumul luminos al

Uniunea Sovietică esle gata să revină la problema 
moratoriului asupra experiențelor nucleare

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în 
răspunsul lui Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
la un mesaj adresat, la 8 aprilie, de 
președinții Argentinei, Tanzaniei și 
Mexicului și primii miniștri ai In
diei, Suediei și Greciei se sublinia
ză că, datorită continuării de către 
S.U.A. a programelor militare, in
clusiv a programului „Inițiativa de 
apărare strategică", U.R.S.S. a fost 
nevoită să renunțe la angajamentul 
său unilateral privind neefectuarea 
de explozii nucleare, deoarece nu 
putea să-și neglijeze propria secu
ritate, cit și securitatea aliaților și 
prietenilor ei. Chiar și în această 
situație — relevă M. Gorbaciov — 
Uniunea Sovietică este hotărită șă

Congresul Partidului Comunist German
BONN 3 (Agerpres). — La Ham

burg s-au deschis lucrările Congre
sului al VIII-lea al Partidului Co
munist German, la care participă 
900 delegați. Sint prezente, de ase
menea. delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești de peste 
hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Cârcei, 
membru al C.C. al P.C.R.

Președintele P.C. German. Herbert 
Mies, a prezentat raportul privind 
activitatea partidului de la preceden
tul congres pină in prezent, precum 
și sarcinile intensificării luptei pen
tru apărarea și promovarea interese
lor clasei muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii din R.F.G.. a aspira

In legătură cu avaria de la centrala 
atomoelectrică de la Cernobîl

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S.. anunță că Nikolai Rij- 
kov, membrii al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și Egor 
Ligaciov, membru al Biroului Poli
tic, secretar, al C.C. al P.C.U.S., au 
vizitat, la 2 mai, zona centralei ato- 
moelectrice Cernobîl. Ei au luat cu
noștință de situația din această zonă, 
au examinat — împreună cu comisia 
guvernamentală, conducătorii C.C. al
P.C. din Ucraina și guvernului R.S.S. 
Ucrainiene — măsurile ce se iau 
pentru lichidarea focarului de avarie 
la al patrulea bloc energetic al cen
tralei atomice, normalizarea situației

Guvernul rasist de la Pretoria duce o politică 
de destabilizare a țărilor din Africa australă

MAPUTO 3 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei la Maputo a președin
telui Tanzaniei. Aii Hassan Mwinyi, 
șeful statului mozambican. Samora 
Machel. a acuzat guvernul rasist de 
la Pretoria de „a lansa bandiți și 
teroriști conduși de mercenari de di
ferite naționalități" împotriva tării 
sale, informează agenția France 
Presse. Scopul gherilei Mișcării Na
ționale de Rezistentă (M.N.R.). .spri
jinită de Republica Sud-Africa^ă, 
este de „a petpetua relațiile de de
pendentă si de subordonare puse in 
cauză de eliberarea tării noastre", 
a spus președintele Mozambicului. 
Iată pentru ce — a adăugat el — 
gherila urmărește să torpileze pro
iectele „Conferinței pentru coordo

„Dezvoltare și datorii - dilema anilor ’80“
Concluziile unui studiu al Băncii Mondiale

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Raportul întocmit de experti ai 
Băncii Mondiale, publicat recent sub 
titlul „Dezvoltare și datorii — dile
ma anilor ’80". evidențiază necesita
tea adoptării unor măsuri urgente 
vizind reducerea datoriilor externe 
ale tărilăr îp curs de dezvoltare, 
evaluate pentru acest an la nivelul 
alarmant de peste 1 000 de miliarde 
de dolari. După cum subliniază do
cumentul, se impune de urgentă li
chidarea cercului vicios al subdez
voltării și datoriilor : in context, se 
sugerează. între altele, ameliorarea

Demers latino-american
TOKIO 3 (Agerpres). — „Grupul 

de la Cartagena", format din 11 țări 
latino-americane cu datoriile, exter
ne cele mai mari, a adresat o scri
soare participanților la reuniunea la 
nivel înalt a principalelor state occi
dentale industrializate, cerindu-le să 
studieze posibilitatea ușurării pove
rii datoriilor țărilor in curs de dez
voltare. După cum transmite agen
ția France Presse, scrisoarea a fost 
adresată de președintele în exerci
țiu al grupului, șeful statului 
Uruguayan, Julio Sanguinetti, pri

poporului român sub conducerea 
Partidului Comunist Român. S-a 
subliniat importanta deosebită a 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
care l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In fruntea parti
dului. alegere ce a deschis o nouă 
epocă în istoria poporului nostru — 
„Epoca Ceaușescu". S-a evidențiat, 
in acest cadru, că toate realizările 
și succesele obținute de România 
socialistă in ultimii 21 de ani 
au fost posibile numai datorită 
contribuției decisive a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. genialei sale 
capacități de a concepe și alege cele 
mai adecvate căi pentru dezvoltarea 
armonioasă, multilaterală a tării. .

Au participat reprezentanți ai Ra- 
dioteleviziunii. agenției naționale de 
știri și ai tuturor organelor centrale 
de presă.

BRUXELLES 3 (Agerpres). — Tn 
orașul belgian Seraing-Liege a avut 
loc o seară culturală românească, 
sub patronajul Asociației culturale 
Belgia-România.

Ansamblul folcloric „Dorul" din 
Pitești a prezentat un frumos spec
tacol de muzică și dansuri populare 
românești. #

Manifestarea s-a bucurat de un 
deosebit succes în rindurile asisten
tei formate din membri ai conduce
rii asociației, ai primăriei orașului, 
deputati. precum si un numeros pu
blic.

militeze pentru soluționarea proble
mei acute a interzicerii totale a ex
periențelor nucleare. „Sintem ori- 
cind gata să revenim la problema 
moratoriului reciproc, dacă S.U.A. 
nu vor mai efectua experiențe nu
cleare" —,a spus M. Gorbaciov. Re
levînd că Uniunea Sovietică nu se 
grăbește să reia aceste experiențe, 
el a subliniat că „acțiunile Washing
tonului au adus prejudicii și dialo
gului dintre U.R.S.S. și S.U.A.". 
Uniunea Sovietică .— a spus el — 
consideră incetarea și interzicerea 
experiențelor nucleare ca o compo
nentă importantă a acțiunii in direc
ția transpunerii in viață a concep
ției unei lumi denuclearizate — arată 
agenția T.A.S.S.

țiilor lor de pace și progres. O aten
ție deosebită — relatează agenția 
T.A.S.S. — se acordă in raport ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane, luptei pentru pace, dezarmare 
și destindere.

Prezentînd situația economică și 
socială din R.F. Germania, in raport 
au fost relevate implicațiile creșterii 
șomajului in masă, mai ales in rin
dul tineretului și femeilor, faptul că 
intr-o țară dezvoltată, cum este 
R.F.G., se manifestă „noua sărăcie", 
care afectează circa șase milioane de 
oameni. în raport se cere promo
varea unei politici economice și so
ciale calitativ noi, în interesul ma
jorității populației R.F.G.

în zona învecinată, acordarea de aju
tor populației locale.

S-a menționat că activitatea pen
tru lichidarea avariei și înlăturarea 
consecințelor ei se desfășoară in 
mod organizat, cu alocarea mijloace
lor necesare. Au fost luate măsuri 
suplimentare pentru accelerarea lu
crărilor in curs de desfășurare.

Nikolai Rijkov și Egqr Ligaciov au 
vizitat unele localități, unde s-au in- 
tiinit cu oameni evacuați temporar 
din zona centralei atomice, au exa
minat organizarea vieții, serviciilor 
comerciale. medicale. activitatea 
școlilor și instituțiilor preșcolare.

nare si dezvoltare a Africii austra
le", ăl cărei obiectiv ește tocmaiî să 
pună capăt dependenței țărilor afri
cane din regiune fată de Africa de 
Sud.

Samora Machel a arătat, că M.N.R. 
întreprinde atacuri asupra căilor de 
comunicații din Mozambic „pentru a 
tăia accesul la mare al țărilor en
clavă si a face, in acest fel. din 
R.S.A. singura' cale pentru exportu
rile produselor lor".

La rindul său. președintele Tan
zaniei a arătat că guvernul rasist de 
la Pretoria duce o „politică de desta
bilizare" a țărilor din regiune în 
scopul de a împiedica lupta de eli
berare si. în final, de a înlătura gu
vernele legitime.

£ 

sistemului de acordare a creditelor 
<ie către inșțitutiile financiare inter
naționale. astfel incit acestea să 
încurajeze programele de dezvol
tare economică initiate de statele cu 
cele mai mari datorii externe.

Potrivit datelor băncii, țările cu 
cele mai mari datorii externe (plus 
serviciile aferente) sint Brazilia 
(107,3 miliarde dolari). Mexicul (99 
miliarde), Argentina (50.8 miliarde), 
Venezuela (33,6 miliarde), Filipine 
(24,3 miliarde), Chile (21 miliarde), 
Nigeria (19,3 miliarde).

mului ministru al Japoniei, Yasuhi- 
ro Nakasone. precum și conducători
lor S.U.A.. Canadei. Marii Britanii, 
Franței, R.F. Germania și Italiei, 
care se Vor reuni, la 4 mai, la Tokio, 
în mesaj sint prezentate dificultă
țile economice cu care sînt confrun
tate țările latino-americane, datorate 
inclusiv reducerii prețurilor materii
lor prime pe care le exportă și 
scurgerii capitalurilor. Cele 11 state 
din America Latină cer, totodată, 
continuarea reducerii ratei dobinzi
lor, care ar facilita rambursarea da
toriilor externe.
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