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ÎN ÎNTÎMPINAREA ÎNTREPRINDEREA DE ECHIPAMENT HIDRAULIC RÎMNICU VlLCEA, unitate reprezentativă pentru industria de mecanică fină, ramură care a luat amploare în județul Vilcea in anii cincinalului trecut, produce și asigură astăzi o mare diversitate de ansamble și subansamble pentru industria constructoare de mașini din întreaga țară. în prezent, peste 80 la sută din sortimentele fabricate aici sînt produse noi, modernizate, rod al creației tehnice, acțiune la care participă toți specialiștii, întregul colectiv de muncă. Multe dintre aceste produse se bucură de elogioase aprecieri din partea unor parteneri de peste hotare, unii dintre aceștia fiind ei înșiși vechi producători de echipamente hidraulice. Fotoreporterul nostru Eugen Dichiseanu a surprins o imagine din secția prelucrări mecanice. (Ion Stanciu).
poporului român

PRAHOVA

Utilaje de înaltă 
tehnicitateHarnicul colectiv al tinerei întreprinderi de utilaje pentru prelucrarea cauciucului din Băicoi, care și-a onorat exemplar sarcinile de plan ce i-au revenit în perioada care a trecut din acest an, livrînd beneficiarilor din întreaga țară utilaje de înaltă productivitate și de calitate superioară, înscriu în marea întrecere socialistă în cinstea zilei de 23 August noi și semnificative fapte de muncă. Despre cîteva dintre ele ne-a vorbit directorul unității, inginerul George State :— Am executat, pentru prima oară în țară, o linie de recondiționat benzi transportoare uzate și o mașină de confecționat anvelope de tractor spate. De asemenea, am reușit să executăm, înainte de termen, două mașini de verificat excentricitatea anvelopelor. Aceste mașini vor contribui la ridicarea substanțială a calității anvelopelor produse la întreprinderea „Victoria" Florești. Ele sînt realizate tot în premieră, ceea ce înseamnă renunțarea la importul unor asemenea utilaje. (Ioan Marinescu).

CLUJ

Angajamente 
exemplar onorateMinerii și sondorii de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj — unitate distinsă cu Ordinul Muncii clasa I pe anul 1985 — se întrec în obținerea de recorduri în producție. „Generalizarea experienței colectivelor fruntașe, buna organizare a muncii, folosirea cu mai multă pricepere a mijloacelor tehnice din dotare, conștiinciozitatea și disciplina — ne spune inginerul-șef Vasi- le Crîșmaru — sînt factori care au făcut ca, lună de lună, să fie îndeplinite și depășite prevederile de plan la toate categoriile de lucrări. Astfel, la a- ceastă dată, întreprinderea, care Iși desfășoară activitatea pe raza a 6 județe din această parte a țării, a raportat de pe acum realizarea angajamentelor asumate în cinstea zilei de 23 August". (Marin Oprea).

Lupta împotriva fascismului și războiului - 
pagină eroică din istoria revoluționară a partidului 

„înfăptuirea revoluției din august 1944 a constituit rezultatul luptei 
Partidului Comunist Român, de unire a clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor forțelor naționale pentru apărarea intereselor în
tregului popor, a integrității și independenței patriei noastre"

în lungul șir de lupte purtate de-a lungul secolelor de masele populare din țara noastră pentru făurirea statului unitar, suveran, liber și independent, actul insurecțional din august 1944, care a marcat începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă, ne apare, în mod firesc, drept chintesența istoriei românești și, în mod nemijlocit, a epocii moderne, înmănunchind într-o sinteză istorică mesajul de dreptate socială și națională al tuturor generațiilor care au contribuit la edificarea României de azi. „Bărbăția și abnegația neînfricată în fața dușmanului — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — încrederea nestrămutată in dreptatea cauzei și in biruință, dragostea nemărginită față de patrie, toate aceste inalte virtuți de care au dat dovadă înaintașii noștri in luptele duse de-a lungul veacurilor au căpătat o nouă strălucire in focul insurecției armate din august 1944 și In orîncenele bătălii purtate pe frontul antihitlerist".Aspirațiile poporului român pentru

apărarea independenței, suveranității și integrității patriei și-au găsit o strălucită afirmare în timpul luptelor desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român pentru stăvilirea ascensiunii fascismului, a expansiunii Germaniei hitleriste, împotriva dictaturii antonesciene și a războiului hitlerist, pentru pregătirea și înfăptuirea marelui eveniment istoric din august 1944. Instaurarea regimurilor de dictatură fascistă în Ungaria, Italia, Bulgaria și în alte țări, iar mai apoi victoria nazismului în Germania și venirea lui Hitler la putere, la începutul anului 1933, au creat grave primejdii pentru libertatea, independența și suveranitatea a numeroase popoare. Aflată în calea expansiunii revanșarde a Germaniei naziste și a celorlalte state revizioniste — și datorită bogățiilor economice și pozițiilor sale strategice — România iși vedea grav amenințate independența și integritatea teritorială.Concomitent cu aceste planuri de agresiune, fascismul, și in primul rînd Germania hitleristă, a acționat

NICOLAEpentru a-și crea agenturi pe teritoriul României. Din anii 1933—1934 au început, cu sprijin politic și financiar străin, proliferarea ideologiei fasciste în țara noastră, ascensiunea organizațiilor de dreapta și de extremă dreaptă. Cea mai virulentă dintre aceste organizații reacționare și antinaționale s-a dovedit a fi Garda de fier, agentura teroristă a partidului nazist, care reprezenta cel mai mare pericol pentru libertatea poporului român, pentru suveranitatea națională a României.Partidul Comunist Român a tras cel dinții semnalul de alarmă in țara noastră și s-a ridicat cu hotărire la luptă împotriva pericolului reprezentat de fascism și revizionism. „Na
țiunea e in pericol să-și piardă și 
independența, și libertatea, și exis
tența — se arăta, în acel timp, în- tr-un document al P.C.R. Ea trebuie 
să ridice sus steagul luptei pentru 
propria sa ființă". Aceeași profundă îngrijorare se desprinde și din cuprinsul scrisorii adresate de către conducerea P.C.R. delegației permanente a Partidului Național-Țără-

CEAUȘESCUnesc : „Pericole grave amenință na
țiunea. Independența poporului ro
mân este amenințată de statele din 
blocul fascist central-european, zis 
bloc revizionist, format sub hegemo
nia imperialismului german, care se 
inarmează in goană nemaivăzută 
pentru cotropirea in primul rînd a 
orientului european. In caz de vic
torie, blocul fascist va șterge țara 
noastră de pe harta Europei".Pe temeiul liniei politice patriotice decurgînd din necesitatea apărării independenței și integrității țării, Partidul Comunist Român a demascat politica promovată de Germania hitleristă, țelurile revanșarde, războinice ale alianțelor pe care aceasta le încheia. „Instaurarea dictaturii 
fasciste in Germania — avertiza organul central de presă al P.C.R. — 
întărirea ei in Balcani, pactele de în
țelegere intre Hitler, Mussolini, 
Horthy pun in fața proletariatului

Prof. univ. dr. 
Nicolae PETREANU

/Continuare iii pag. a Jll-a)

Ascensiuni în cîmpie
Mult timp, Caraca

lul a fost un oarecare 
orășel de cimpie, in 
care nu se intimpla 
nimic deosebit. El nu 
depășise condiția unui 
tirg unde se desfăceau 
produsele cerealiere. 
Și, cum ar spune N. 
Iorga, „nefiind o dez
voltare, nu se poate da 
o poveste". Așezarea 
iși avea, totuși, rădăci
nile bine înfipte in is
torie, fiind cunoscută 
încă de pe vremea cu
ceririi romane. Mult 
mai tirziu, haiducul 
Iancu Jianu a dus de
parte faima locurilor, 
eternizîndu-le in sub
stanța eposului popu
lar. Tudor Vladimires- 
cu și-a recrutat, de 
qici, multi panduri, iar 
in timpul revoluției de 
la 1848 orașul a fost in 
mare fierbere. N-aș 
vrea să intru prea 
mult in monografia o- 
rașului ; in urmă cu 
mulți ani, cină l-am 
văzut prima oară, m-a 
frapat o anume mole- 
șeală a atmosferei spe
cifică tirgurilor care 
nu aveau prea multe 
de comunicat.

L-am revăzut de cu- 
rind și surpriza a fost 
totală. Orașul s-a scu
turat de balastul vechi, 
fiind asemenea unui 
om care la o anumită 
virstă se hotărăște să 
<------------------------------

inceapă o nouă viață. 
A dat la o parte ceea 
ce era de prisos, ne
funcțional și inestetic, 
păstrind acele clădiri 
și edificii care con
tinuă să-și păstreze 
solemnitatea : și parcă 
strălucirea lor s-a po
tențat-in noul ansam
blu urbanistic. Este un 
oraș frumos, plăcut, in 
care te simți bine. 
Păstrează incă străzi 
pe care se inșiruie clă
diri baroce, ale căror 
culori au fost înviora
te ; mai pot fi repe
rate vechi vaduri co
merciale, cu parfumul 
lor particular și cu 
acea forfotă specifică, 
ce te invită să te 
pierzi pentru citeva 
momente in mulțimea 
cumpărătorilor. Dar 
Caracalul a crescut pe 
verticală și incă de pe 
acum se conturează și 
profilul nou al orașu
lui. Gheorghe Anghel, 
primarul orașului, cu 
care am stat de vorbă, 
este un om incă tinăr, 
dinamic, mobil in gin- 
dire, așa cum trebuie 
să fie primul gospodar 
al unei așezări care se 
grăbește să intre in 
viitor. îmi spunea că 
zona din fița consiliu
lui popular orășenesc, 
care a căpătat deja 
monumentalitate, va fi 
completată cu alte re

pere menite să confe
re pregnanță unui cen
tru civic cu adevărat 
modern. S-a construit 
un foarte frumos ho
tel („Romula"), după 
soluții ingenioase, a 
fost ridicată o impo
zantă casă de cultură 
a armatei, blocurile 
care înconjoară piața 
respiră elegență și su
plețe. Au fost amena
jate multe spații pen
tru flori, scuaruri de 
agrement și, desigur, 
lista preocupărilor edi
litare este mai lungă.

Locuitorii Caracalu
lui manifestă un deo
sebit interes pentru 
„toaleta" orașului in 
care trăiesc și mun
cesc, participind fără 
preget la fiecare 
acțiune edilitară, și 
acest lucru se ob
servă imediat, indi
ferent in ce zonă te 
afli. Astăzi, au deve
nit repere de refe
rință in geografia edi
litară și in spațiul ur
banistic ansamblurile 
de locuințe din cartie
rele Horea, Cloșca și 
Crișan, bulevardul Re
publicii, Dr. Marines
cu, Libertății. Apariția

Romulus 
DIACONESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)

Foto : Agerpresal municipiului BrăilaNoul centru civic
DIN MARILE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE 

ÎN ANII LIBERTĂȚII NOASTRE
Retrospectiva mărețelor realizări obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste pune cu pregnanță în evidență, ca una din trăsăturile distinctive ale amplului proces de edificare a unei economii puternice, moderne, 

participarea tot mai activă, la un nivel cali
tativ superior a României la schimbul mondial 
de valori materiale. Această componentă esențială a strategiei partidului nostru în domeniul politicii economice iși găsește o strălucită confirmare in extinderea ți diversificarea per
manentă a relațiilor economice ți de cooperare 
cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială, relații bazate pe principiile deplinei egalități, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Sigur, pentru a ilustra dinamismul comerțului exterior al României socialiste ar fi suficient 
să notăm că în prezent țara noastră întreține 
relații economice cu peste 150 de state, față 
de numai 28 in anul 1950 ți 98 in 1965. Ca urmare, volumul comerțului exterior a sporit 
in perioada 1950-1965 de 4,8 ori, iar in anii 
1965-1985 de circa 9 ori, înregistrînd cea mai înaltă rată de creștere din istoria țării noastre. Semnificativ este și faptul că în ultimele două decenii volumul comerțului exterior a crescut, de regulă, mai rapid decit cel al produsului social, al venitului național și al producției industriale. In felul acesta, exportul a ajuns să dețină în anul 1985 o pondere de circa o treime din venitul național.Datele globale, cu toată puterea lor de expresie, nu pot marca însă modificările structurale, calitative care au avut loc în activitatea de comerț exterior a țării noastre și, cu atit mai puțin, în structura bazei tehnico-mate- ricle care să permită asemenea ritmuri de creștere, prezența tot mai pregnantă a României socialiste pe piața externă, lată de ce considerăm oportun și chiar necesar să ne referim fie și succint la citeva elemente care să explice ritmul înalt de creștere a volumului comerțului exterior românesc, transformările calitative din acest domeniu. Știm foarte bine că în perioada dintre cele două războaie mondiale exportul 

românesc -se rezuma la cîteva grupe de mărfuri : produse petroliere, cereale, lemn, mal ales sub formă de cherestea și animale vii.Ce exportă in prezent România socialistă? Să notăm fie și numai citeva din produsele reprezentative : mașinile, utilajele, mijloacele de transport, produsele chimice și mărfurile industriale de larg consum, de pildă, au reprezentat 61 la sută din totalul exportului în anul 1985. Putem spune astăzi cu justificată mindrie că
Relații economice 

cu peste 
150 de state 

oferta de export a României socialiste cuprinde 
numeroase produse care încorporează tot mai 
puține materii prime ți tot mai multă inteligență: mijloacele de automatizare și ale tehnicii de calcul, produse electrotehnice, mașini-unelte, utilaje complexe pentru industria chimică și industria cimentului, autoturisme de oraș și de teren, tractoare, excavatoare, televizoare etc. La ora actuală, România este una din puținele 
țâri din lume care poate exporta o gamă com
pletă de mașini-unelte grele, o mare diversitate de echipamente de foraj petrolier, rafinării, multe produse de mare complexitate tehnică realizate la cel mai inalt nivel atins pe plan mondial.Transformarea țării noastre din „grînar al Europei" intr-un partener economic tot mai apreciat și solicitat pe toate meridianele globului reprezintă de fapt reflexul logic al procesului de industrializare socialistă a țării, al modificărilor care au avut loc în structura bazei tehnico-materiale a economiei românești. 

Practic, nu există întreprindere sau platformă industrială înălțate în anii socialismului care să nu poată realiza ți oferi cu succes la export produse de înaltă tehnicitate, pe deplin competitive cu celelalte produse similare de pe piața externă. Și aceasta deoarece, așa cum a subliniat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a economiei naționale s-a făcut in strînsă corelare cu necesitatea intensificării schimburilor economice internaționale și a cooperării în producție - factori de importanță deosebită pentru întreaga activitate economico- socială a țării noastre.Extinderea relațiilor economice internaționale ale României socialiste nu este însă efectul alinierii cu orice preț la anumite conjuncturi de pe piața externă, ci reprezintă în primul rînd 
rezultatul efortului propriu făcut pentru valorificarea superioară a resurselor materiale proprii, a potențialului creator al muncitorilor și specialiștilor, al întregului popor liber și stăpîn pe destinele sale. Dacă România întreține azi relații economice cu peste 150 de state, acesta este rezultatul dezvoltării puternice a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, al acțiunilor întreprinse din indicația conducerii partidului pentru creșterea nivelului calitativ al produselor realizate în 1 toate domeniile de activitate, al investițiilor făcute pentru continua înnoire ți modernizare a bazei tehnico-materiale. Dimensiunile marilor transformări care au avut loc în anii construcției socialiste în activitatea de comerț exterior a țării noastre pot fi înțelese, așadar, numai prin prisma amplului proces de continuă dezvoltare, înnoire și modernizare a economiei naționale.lată de ce trecerea în actuala etapă la dezvoltarea intensivă a economiei naționale - principiu călăuzitor al politicii economice a partidului nostru - este de natură să determine ridicarea la un nivel calitativ superior a participării României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale.

Ion TEODOR

Pentru noi, românii, 
pacea a fost și este 
una din' valorile fun
damentale. Aflat „in ca
lea tuturor răutăților" 
— expresia plastică, de
venită celebră, aparține, 
se știe, cronicarului — 
poporul nostru a iubit, in 
fiecare clipă a existenței 
și devenirii sale, pacea, 
pacea lui, pacea altora, 
pacea universală. Iar a- 
tuhci cind a trebuit să ia 
arma in mină a făcut-o 
pentru a-și apăra ființa, 
libertatea, „riul, ramul", 
și pentru a restabili cit 
mai grabnic și mai trainic 
liniștea ca stare normală, 
propice muncii și creației 
pe pămintul patriei stră
bune. A cultiva cu con
secvență omenia, priete
nia, respectul reciproc, 
dialogul fertil de pe po
ziții egale, a te însoți cu 
„Cine face zid de pace, / 
Turnuri de frăție"... — și 
e profund relevant că a- 
ceste versuri aparțin lui 
Dosoftei. primul nostru 
poet cult — constituie 
permanențe ale unei isto
rii multimilenare și ale 
unui suflet inconfundabil 
Dorinței de cotropire și 
vocației malefice a războ
iului, a distrugerii, noi 
le-am opus întotdeauna 
vocația dialogului con
structiv. Să ne aducem 
aminte de Scrisoarea III, 
unde Eminescu surprinde, 
in cunoscuta scenă a în- 
tilnirii lui Mircea cu Ba-

[ ROMÂNIA ÎN ANUL J
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iazid, tocmai confruntarea 
dintre două moduri de 
înțelegere și asumare a 
destinului istoric, dintre 
două viziuni privind uni
tatea în veci indestructi
bilă a unui neam cu ma
tricea sa cosmică, spiri
tuală și morală. Pină la 
urmă (și) in istorie în
semni și ești ceea ce vrei

„bună pace" și apelează la 
facultatea cea mai inaltă 
a ființei umane : rațiunea. Văd in echilibrul și 
in modestia demnă a vi
teazului conducător urcat 
acum șase veacuri in 
scaunul Țării trăsături de 
esență, proprii personali
tății poporului nostru. Si 
iarăși îmi amintesc de

DEMNITATEA UNEI 
VOCAȚII ISTORICE

și meriți să fii. Mircea 
vrea să fie, in numele și 
spre binele poporului său, 
stăpin la el acasă, în țara 
sa pașnică și roditoare. 
Mircea, cu adevărat cel 
Mare, monumental in 
demna lui simplitate — 
această imagine emines
ciană fiind cea mai defi
nitorie și cea mai memo
rabilă, incit ea stăruie și 
Va stărui mereu in con
știința generațiilor nesfir- 
Șite de români — intim- 
pină trufia și spiritul pri
mar agresiv al interlocu
torului său cu tonul calm 
și confesiv de gazdă pri
mitoare. Ii va pune apoi 
acestuia în față zidul 
inexpugnabil al „iubirii 
de moșie". El, domnul 
Țării Românești, vrea

bătrînul ctitor de limbă 
și poezie românească, Do
softei, care sintetizează, 
in fond, in citeva versuri 
de o invidiabili expresi
vitate, o experiență co
lectivă 'îndelungată și 
dramatică: „Căi mai bună 
de preună / Vieața cea 
frățească ; / Decit arma, 
ce destramă / Oaste vi
tejească". Impresionează 
și vor impresiona oric.ii 
patetismul lucid, prospe
țimea și mesajul tulbură
tor ale acestor stihuri 
care au străbătut secolele

Ideea și sentimentul lor 
nobil aveau să fie conti
nuate, potențate in poezia 
românească, in întreaga 
literatură națională, fiind
că fac parte din chiar 
modul nostru de a fi. De

altfel, scriitorul acestei 
țări, conștiință in stare 
de veghe neîntreruptă, 
cultivind cu mijloacele 
specifice artei cuvintului 
mitul întemeierii, al con
strucției pașnice, starea 
de a făptui despre care 
vorbea Brâncuși, a fost si 
este un militant neobosit 
pe baricadele păcii, îm
potriva a tot ceea ce în
seamnă amenințare și în
josire a omului.

Imnele păcii care se in
tonează astăzi in România 
socialistă, ziduri de me
tafore, de cuget și simți
re, se îngemănează, se 
identifică așazicînd cu 
însuși chipul patriei eter
ne, cu orașele ei înnoite, 
cu cetățile ei industriale, c« grandioase edificii, 
precum Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, Trans- 
făgărășanul. Metroul, 
embleme ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu, for
mând un uriaș și unic zid. 
Acestea sînt argumente 
supreme ale statorniciei, 
ale păcii, legitimații ale 
unui popor eroic in fața 
lumii, la judecata severă 
a istoriei, dovezile celui 
mai sigur și mai respon
sabil mod de a construi 
viitorul. Pentru că, așa 
cum scria marele poet al 
„evului aprins", noi pen
tru viitor ne pregătim, 
vocația păcii fiind o voca
ție istorică a poporului 
român.

Constantin COROIU_______________________________
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Pentru dezvoltarea li Ample acțiuni pentru strîngerea
puternica 

a zootehniei

ECHIPA
Agricultura județului Suceava

și depozitarea furajelor
DE REPORTERI A „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL SUCEAVA 1

1 LEGILE ȚĂRII
temeinic cunoscute, riguros aplicate

. . . _ ocupă un loc fruntaș pe tară in ce
privește efectivele de taurine și ovine, ca și numărul acestor animăle 
la suta de hectare de teren agricol. Pentru ca in fiecare unitate agricolă, 
in fiecare gospodărie și pe ansamblul județului să se obțină producții 
zootehnice mari, esențială este acum asigurarea unor cantități îndestu
lătoare de nutrețuri de cea mai bună calitate, care să ajungă pină la 
viitoarea recoltă. Potrivit datelor furnizate de direcția agricolă, pină în seara zilei de 6 august au fost depozitate 35 la sută din cantitățile de fin prevăzute în program a se stringe pină Ia sfirșitul lunii in curs, furajele suculente — 26 la sută, iar grosierele — 23 la sută. Și acest județ, 
ca și altele din zona de est a țării, a fost afectat de secetă ceea ce a 
avut ca efect diminuarea producției de furaje la prima coasă. Ploile care 
au urmat au refăcut insă in bună măsură vegetația pe flnețele naturale 
și cele cultivate cu plante furajere, ceea ce creează condiții de a se 
strînge noi cantități de nutrețuri. Ca o dovadă a înaltei răspunderi 
pentru asigurarea bazei furajere, zilele acestea in județul Suceava, la 
indicația comitetului județean de partid, se 
vederea stringerii și depozitării tuturor

lui zootehnic al unității — ne-a spus tovarășul Petru Laliței, președintele corisiliului agroindustrial Fălticeni. Am pornit de la experiența și rezultatele cooperativelor agricole Bunești, Horodniceni și Fălticeni, care-și asigură cu regularitate furajele. Nu ne-am oprit însă aici. Săptămînal, în același cadru, analizăm stadiul lucrărilor. Iar rezultatele sînt pe măsură".
vederea stringerii și depozitării 
animale.

desfășoară ample acțiuni in 
surselor de furaje pentru

Experiențe bune 
ce se cer generalizateDe la un capăt la altul al județului — la Gălănești, Rădăuți, Liteni, Todlrești, Vadu Moldovei, Fălticeni ș.a. — pot fi văzute la lucru mașini de recoltat și prese de balotat alături de mii și mii de cosași, oameni cu furci pe trifoiște și fînețe. în livezi, luminișuri de pădure și plantații silvice, adunînd tot ce oferă cîmpul. Cooperativa agricolă din comuna Arbore, ce face parte din consiliul agroindustrial Todirești, are 1 100 taurine, 1 600 oi și 200 cai de muncă. De la începutul anului pînă acum, unitatea a produs și livrat peste plan 1 800 hl de lapte. „Pînă la sfîrșitul anului vom obține încă pe atîtă" — ne spune președintele unității, loan Rusti. Afirmație pe deplin întemeiată. Au fost depozitate pînă acum 800 tone de fîn, exact cît s-a prevăzut și din ce vor strînge în continuare se va asigura și o rezervă. îl întrebăm pe președintele unității de formația de furaje. „Nu avem o astfel de formație. Cînd se dă semnalul, tot satul participă la strîngerea furajelor. Adunăm cam 200 tone de fîn pe zi. La transport folosim toate cele 120 de atelaje. în anii buni facem 2 000 tone de fîn în zece zile". Aici se practică sistemul de lucru in acord global cu cotă procentuală din producția de fin obținută. Ca atare, beneficiază atît cooperativa agricolă, ce-și strînge la timp fîn mult și de calitate bună, cît și cooperatorii, contractanți cu statul de produse animaliere, care dețin 2 200 de taurine, 2 500 oi și 120 cai. Producții bune se estimează și la celelalte plante furajere între care sfecla furajeră, bine fertilizată și întreținută, care va da circa 120 tone la hectar, în plus, în acest an, s-au Insămințat cu porumb în cultură dublă 130 de hectare, cu 60 de hectare mai mult decît anul trecut, și urmează a fi însămlnțate 60 hectare cu rapiță care să fie pășunată pînă toamna tîrziu.Și în alte cooperative agricole din consiliul agroindustrial Todirești au fost strînse și depozitate cantități mari de furaje. La Poeni-Solca însă realizările sînt cu mult sub posibilități, ceea ce a făcut obiectul unei intervenții ferme din partea organelor de specialitate. „Situația nu este întîmplătoare — ne spune tovarășul Vasile Galeș, inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Adevărat, aid terenul are un grad de fertilitate mai scăzut, dar și spiritul de răspundere al cadrelor de conducere de aici este mai scăzut. Pentru primul element care o diferențiază de C.A.P. Arbore s-au găsit soluții tehnice. Pentru cel de-al doilea, „spirit de răspundere scăzut", s-au aplicat măsuri de alt gen : stabilitatea cadrelor, mobilizarea la lucru a cooperatorilor și a celorlalți locuitori ai comunei, fără excepție, organizarea exemplară a muncii. Efectele au început să se simtă". în ziua documentării noastre erau la lucru 80 de cosași. Alți 100 de cooperatori cărau fînul și-1 așezau in fînare. Un început bun, dar pînă la realizările vecinilor mai este mult de făcut.

de 4 800 pozitate în finarele unităților se află numai 2 700 tone, necesarul anual fiind de 8 650 de tone. „Anul trecut în același timp aveam peste 6 000 tone de fîn — ne-a spus inginerul-șef al consiliului, Gheorghe Grigoraș. în acest an, din cauza secetei, producția de la prima coasă a fost slabă. A venit însă perioada de ploi și finețele vor da chiar două coase bune de acum înainte". Pentru completarea necesarului de nutrețuri in toate unitățile, acțiunea „furaje" este urmărită zilnic. Specialiștii din cadrul consiliului agroindustrial nu s-au limitat la ce s-a stabilit inițial. S-au insămințat în plus 100 hectare cu culturi duble, se fac frunzare, la Bogdănești și Boroaia 500 de oameni strîngeau iarba dintr-o plantație forestieră. Notăm opinia tovarășului Tudor Done, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole, care răspunde din partea comitetului județean de partid de acest consiliu. „E greu să tal acum iarba cu secera (nu se foloseau coasele ca să nu sufere plantația tînără — n.n.), dar mai greu e să n-al fin la iarnă".Au fost șl situații în care a trebuit să se intervină cu toată energia pentru a se înlătura practici mai vechi prin care nu se acorda atenția cuvenită stringerii furajelor. C.A.P. Cornu Lunii, din consiliul agroindustrial Fălticeni, a cumpărat anul trecut furaje în valoare de 800 000 lei. Și aceasta într-un an în care peste tot in Suceava creștea pe fînețe iarbă din belșug. Iată că în acest an, cînd condițiile au fost departe de a fi prielnice, cooperativa agricolă amintită își asigură în totalitate fînul necesar. Cum ? S-au făcut lucrări de desecare, defrișări și curățări pe finețe și pajiști. O parte din pășune a fost suprainsă- mințată. Prin reintroducerea unor terenuri In circuitul agricol au fost mărite suprafețele cultivate cu furaje. La aceste lucrări au participat toți locuitorii satului. Pentru a se ajtirige la această schimbare s-a acționat energic. „Irt primăvară, în cadrul comitetului comunal de partid, am analizat activitatea sectoru-

tone de fin, cit trebuiau de- pînă la sfîrșitul lunii iulie.

Soluții adecvate 
condițiilor din acest anFinul, se știe foarte bine, constituie furajul de bază pentru taurine și ovine. Ce se face cind — așa cum ne spunea doctorul Gheorghe Milici, director la direcția agricolă — aproape o lună, în cîteva zone ale județului, a plouat zilnic ? Soluția am găsit-o aplicată în mal multe locuri : se face semifîn. Exemplificăm cu cele constatate la asociația economică de stat și cooperatistă pentru creșterea vacilor de lapte de la Clit-Arbore. Tovarășul Ilie Obreja, directorul asociației, ne prezintă argumentele. „Sîntem într-o zonă în care la coasa întîi, din cauza ploilor, fînul se face greu. Singura soluție pentru a evita deprecierea este semifînul. Un alt avantaj de necontestat : se realizează o cantitate dublă de furaje cu conținut de proteină pe kilogram aproape echivalent. Procedăm așa de mai mulți ani cu bune rezultate. La ora actuală, am depozitat cantitățile prevăzute de semifîn, iar la fîn mai avem de strîns o treime din cît s-a prevăzut". Notăm, de asemenea, că producțiile de lapte planificate au fost substanțial depășite.Ceea ce merită menționat în această unitate, și nu numai aici, este producția mare de masă verde obținută datorită fertilizării cu îngrășăminte organice, o dată la trei ani, a întregii suprafețe cu furaje, mai exact la hectar, mijloacele mari deverde 7 „La toate lucrările colaborăm cu cooperativele agricole vecine — ne spune directorul. Folosind la transport căruțele acestora în locul remorcilor de la S.M.A., am obținut un kilogram de fîn cu 0,40 lei în loc de 0,50 lei, economisind lei pe an și reducînd, consumul de motorină, producem mai multă ajutăm, la rîndu-ne, agricole cu furaje.sînt cointeresați la aceste cooperatorii care dețin un număr de animale, prin primesc plata în natură

constituie construcția de fînare acoperite care asigură o uscare corespunzătoare și protejează finul de intemperii. în depozitele asociației economice intercooperatiste Gălă- nești există din anul trecut fîn care-și păstrează intacte calitățile nutritive. Tot aici am urmărit meticulozitatea cu care se usca și se pregătea depozitarea finului. La cîmp îl întîlnim pe tovarășul Ion Hurjui, directorul asociației. „Procedăm diferențiat la recoltare — ne spune el. Pe solele compacte, mai mari, folosim combinele, iar pe terenurile denivelate lucrează cosași".
Operativ, cu cheltuieli 

minime!

cu 50—60 tone de mraniță Cum se transportă cu unității cantități atît de gunoi de grajd și masă

astfel 300 000 bineînțeles. Pentru că masă verde, cooperativeleȘi trebuie săarăt că acțiuni și Important faptul căpentru transportul masei verzi de la cîmp".Realizarea unor furaje de calitate superioară în condițiile specifice județului Suceava presupune o grijă deosebită la conservare. O măsură generalizată la scara județului o

Cum arătam, în toate unitățile prin care am trecut se face simțită preocuparea de a se și depozita pentru iarnă oferă cîmpul. între măsurile stabilite de comitetul județean de partid care se aplică pretutindeni putem enumera : se vor insiloza toate cantitățile de ierburi și resturile vegetale din grădinile de legume și coletele de sfeclă ; se vor stringe ierburile din livezi, incinte gospodărești, din păduri etc. Inspectoratul județean silvic a pus Ia dispoziție 2 400 hectare de poieni și plantații silvice pentru a fi cosite ; au fost extinse culturile duble ; vor fi în- sămințate 2 000 hectare cu rapiță pentru a se asigura pășunatu! pină toamna tîrziu ; vor fi cosite ierburile de pe miriști etc. De asemenea, se vor face 7 500 tone de frunzare. Pe această cale se urmărește asigurarea unor cantități cît mai mari de furaje.Cu toate acestea, așa cum rezultă din estimările făcute de specialiști de la Ministerul Agriculturii și de la direcția agricolă județeană, în acest an în județul Suceava nu- se pot asigura din resurse proprii 30 000 tone de fîn și 45 000 tone de paie. Potrivit măsurilor stabilite de ministerul de resort, fînul urmează să fie adus în Suceava pe baza unor înțelegeri cu județele Alba (10 000 tone) și Hunedoara (20 000 tone), iar paiele — din județele Bihor, Călărași, Constanța și Ialomița. Dacă unele cantități de paie au început să sosească în județ, în ce privește fînul, în afara unor discuții între reprezentanții direcțiilor agricole respective, pînă acum nu s-a întreprins nimic concret. Timpul este înaintat, iar strîngerea și transportul unor cantități atît de mari de furaje trebuie foarte bine organizate, în așa fel îneît aceste lucrări să se facă operativ și cu cheltuieli minime. Tocmai de aceea, Ministerul Agriculturii trebuie să analizeze ne- întirziat cauzele care au generat această situație și să ia măsurile care se cuvin.

strînge tot ce

Lucian CIUBOTARU 
Sava BEJ1NAR1U

La Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cerința intensificării activității pentru însușirea și aplicarea legilor de către fiecare dintre cetățenii țării. O asemenea cerință iși are trainic suport în faptul că legile țării slujesc neabătut propășirii, progresului țârii, respectarea lor neabătută constituind astfel o pîrghie pentru însuși mersul înainte al societății noastre, pentru bunăstarea tuturor membrilor săi. în lumina unui ancheta de față.
Lărgirea sferei de cuprin

dere a acțiunilor politico- 
educative. In iudetul Argeș, corespondentul nostru, Gheorghe Cir- 
stea, a pornit în investigațiile sale de la faptul că nu cu multă vreme în urmă organizația de partid a Liceului industrial nr. 7 din Pitești a luat inițiativa de a deschide aici un cabinet de educație juridică. Sînt adunate aici lucrări, broșuri, numeroase extrase si fotomontaje, alte tipărituri în care sint publicate hotărîri de partid și de stat, principalele legi. Cabinetul găzduiește dezbateri, informări și consultații juridice, răspunsuri la întrebări ne marginea unor hotărîri de partid, a unor legi nou apărute. Asemenea cabinete au fost organizate și în cadrul intre1- prinderii de autoturisme ARO din Cîmpulung. întreprinderii de textile și întreprinderii de autoturisme din Pitești.Crearea unor asemenea cabinete juridice, continuă corespondentul nostru, se integrează unui larg registru de acțiuni de educare juridică. de popularizare a legilor tării conceput si aplicat sub directa îndrumare a comitetului județean de partid. Prin intermediul unor manifestări politico-educative diferențiate si de substanță, se urmărește asigurarea continuității muncii, lărgirea sferei de cuprindere, promovarea și întărirea spiritului revoluționar, combativ fată de nesocotirea sau încălcarea legilor tării. Să menționăm dintre acțiunile cu larg ecou in conștiințe dezbaterile desfășurate la Casa de cultură din Pitești, Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești. La Cîmpulung, Topolo- veni, Curtea de Argeș sînt meritorii eforturile pentru ca in cadrul „Tribunei democrației" să fie sistematic popularizate și explicate prevederile celor mai noi legi ; tot aici s-au impus prin larga lor audiență întîl- nirile cu oamenii muncii ale brigăzilor științifice complexe în cadrul cărora juriști, economiști și medici conlucrează pentru a asigura cunoașterea unor importante reglementări legale.Pentru a conferi o forță sporită, finalitate educativă acțiunilor întreprinse în acest domeniu. în desfășurarea acestora se folosesc concluziile desprinse din controalele efectuate de factorii de resort asupra modului în care sînt cunoscute și respectate prevederile actelor normative privind apărarea proprietății socialiste, respectarea ordinii si disciplinei. exploatarea corespunzătoare a dotării tehnice. Prin asemenea acțiuni. ca si prin convorbiri si dezba- , teri cu factorii de .conducere din unitățile socialiste, procese la fa.ta locului. discutarea. în. .colectiv a celor ce au comis faptd penale, se urrdăreSÎ^Sl intensificarea caracterului preventiv al acțiunilor politico-educative organizate.

asemenea imperativ am desfășuratZoltan, secre- executiv al con-Tovarășul Peter tar al comitetului siliului popular județean, ne-a vorbit despre preocuparea de a spori contribuția consiliilor populare la realizarea unei propagande juridice vii, convingătoare, larg cuprinzătoare.Tovarășul Radu Octavian Tomus. procuror-șef la Procuratura județeană. a subliniat atenția ce se acordă cerinței ca tuturor acțiunilor de explicare a legilor să li se confere o autentică substanță de idei, un pu-

ternic impact asupra conștiințelor ; interlocutorul evidenția în acest caz marile foloase ale muncii cu microgrupurile de cetățeni, ale muncii de la om Ia om. oferindu-ne în acest sens o seamă de argumente concrete. Astfel, la secția din Tirgu Secuiesc a întreprinderii mecanice Brașov, dezbaterile pe marginea Decretului 400 au fost centrate ne subiecte și exemple din viața unității. O asemenea modalitate de desfășurare a propagandei juridice își vădește efectul în scăderea simțitoare a cazurilor de trimitere în judecată a unor lucrători de la amintita unitate economică.
„Luna educației juridice", în județul Ialomița s-a încheiat recent „Luna educației juridice". De la acest fapt a pornit în ancheta sa corespondentul „Scînteii", Mihai Vt- 

șoiu. Sub genericul amintit, ne relatează el. s-au desfășurat 230 de manifestări educaționale la casele de cultură, cluburile muncitorești, in întreprinderi si instituții. în unități agricole. în licee si scoli. Ceea ce șe cuvine relevat este faptul că. în acest cadru, s-a asigurat coordonarea unitară a întregii activități de popularizare a legilor tării, de întărire a respectului fată de legalitatea socialistă, de asumare responsabilă a îndatoririlor ce decurg pentru fiecare om al muncii din cadrul legislativ existent. Comitetul județean de
£:-3

Practici 
păgubitoare - 

înlăturate din timpUnitățile din consiliul agroindustrial Vadu Moldovei au fost mult afectate de secetă. Ca urmare, față

SB

Strîngerea și transportul furajelor la C.A.P. Grivița, județul Ialomița Foto : S. Cristian

Calitatea, accesibilitatea 
— condițiile eficienței activi
tății educative. In judetul c°- vasna, ancheta întreprinsă împreună cu corespondentul „Scinteii", Constan
tin Timaru, a început la Tribunalul județean. Interlocutor — președintele acestuia, tovarășul Vasile Mureșan, care ne spune că una dintre preocupările esențiale ale Comisiei județene pentru coordonarea activității de popularizare a legislației o constituie asigurarea unei pregătiri superioare și întărirea răspunderii celor chemați ceastă activitate, text, se relevă tru ca în primul funcții de răspundere să cunoască profund spiritul si litera legii. în acest sens fiind susținute expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări în sesiunile consiliilor populare, în ședințele consiliilor oamenilor muncii, în adunările generale ale cooperatorilor.

tuturor să realizeze a- în acest con- preocuparea pen- rînd cadrele cu

Cititorii noștri - corespondenții noștri
Avantajele culturilor dubleîn județul Dolj, această perioadă se caracterizează printr-o intensă activitate desfășurată de oamenii muncii din agricultură. în această vară, oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat din județul Dolj au insămințat cu culturi duble și succesive importante suprafețe de teren, fapt ce va duce la o creștere a recoltelor. Astfel, Iești a insămințat porumb pentru boabe, 50 ha tomate, 10 ha morcovi, 20 ha castraveți ; I.A.S. Breasta a insămințat 300 ha porumb pentru boabe, 10 ha porumb masă verde ; I.A.S. Giube- ga a insămințat 790 ha porumb, 25 ha tomate, 25 ha morcovi ; I.A.S. Goiești' 500 ha porumb, 100 ha porumb masă verde ; I.A.S. Sadova a insămințat 300 ha porumb, 20 ha morcovi, 20 ha fasole verde. 10 ha castraveți etc.Datorită organizării judicioase și In flux neîntrerupt a tuturor lucrărilor agricole, începînd cu strîngerea paielor, pregătirea solului, fertilizarea și semănatul culturilor duble, anul acesta au fost obținute rezultate superioare la semănatul și plantarea culturilor duble.

apreciabilăI.A.S. Băi-400 ha cu

Ca urmare ritm viu de recoltării orzului, mazării și altor culturi timpurii s-a reușit ca semințele celei de-a doua culturi să fie puse sub brazdă cel mai tîrziu in 48 de ore de la recoltare, astfel încit să se asigure culturilor de porumb, plante de nutreț și legume condiții optime de dezvoltare.Pe de altă parte, pentru asigurarea bazei furajere necesare sectorului zootehnic, sector de maximă importanță in agricultura socialistă, au fost luate măsuri de recoltare, strîngere și depozitare a furajelor, necesare animalelor in perioada de stabulație. Au astfel depozitate peste 15 000 finuri, 30 000 tone siloz, peste tone grosiere, continuînd în zent acțiunea de transport și depozitare a paielor în toate unitățile agricole de stat.Cele mai bune rezultate In această direcție au fost obținute la I.A.S. Segarcea, I.A.S. Băilești, I.A.S. Robănești, I.A.S. Craiova și altele.

a menținerii unui lucru pe tot timpul
proporție de 130 la sută. Cele mai bune rezultate s-au obținut in secțiile mase plastice, reparații fierărie și prelucrat forje.în viitor se au în vedere amenajarea unei pescării în satul Pescari, unde cindva a și existat un bazin piscicol, precum

șarea unor suprafețe de teren pe care urmează să se planteze răchită, ceea ce va face posibilă deschiderea unei secții de împletituri pe lingă C.A.P. Prin valorificarea superioară atît a resurselor locale, cît și a forței de muncă există reale posibilități de sporire a producției și extindere a serviciilor.

nu se știe cum de a rămas așa, de ani de zile. Oare în tot acest timp să nu fi trecut pe aici nimeni de la Direcția drumuri sau de la organele locale ale puterii de stat ?
Ioan DOBRESCUstr. P. Zamfirescu nr. 13 B, Cîmpulung — Argeș

A

și defri- Alexandru HERLAUcomuna Gurahonț, județul Aradi Pe scurt 
din scrisori

Un nou și modern cinematograf • Constructorii din brigada nr. Hațeg, aparținind de Trustul an
sătescalGiurgiu, co-comunei

fost tone 5 000 pre-

Constantin DASCALVtehnician. Trustul I.A.S. Dolj

In centrul civic Putineiu din județul mună care a cunoscut din plin pîr- jolul marii răscoale țărănești din 1907, unde in prezent se află o nouă și frumoasă casă de cultură, s-a inaugurat un modern cinematograf, cu o capacitate de aproape 500 locuri, dotat cu aparatură de producție românească. Festivitatea inaugurării a fost marcată de simpozionul cu tema „Momente de glorie și eroism din istoria poporului nostru oglindite în filmul românesc", urmat apoi de vizionarea filmului „Noi, cei din întîi".în acest lăcaș de cultură fi organizate numeroase și teresante acțiuni politico-educa-
liniavor in-

tive. neri, mului istoric consacrat aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare și 2 500 de ani de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență, gala filmului românesc, gala filmului pentru dezarmare și pace, festivalul filmului la sate, cinematograful contribuind in măsură și mai mare la formarea trăsăturilor înalte, morale, ale omului cu o înaltă conștiință socialistă.
Traian BARBALATĂ directorul întreprinderii cinematografice județene Giurgiu

Este vorba despre expu- evocări, dezbateri, gala fil-

In actualitate, 
serviciilor către populație

diversificarea In așteptarea unei inițiative
gospodăreștiAsemenea tutpror localităților țării, și Gurahonț, din județul Arad, cunoaște o permanentă dezvoltare social-economică. în cadrul preocupărilor pentru ridicarea continuă a calității vieții din această localitate se înscriu șl lărgirea și diversificarea gamei unităților prestatoare de servicii către populație. Acolo unde cu ani în urmă nici nu se putea vorbi despre astfel de unități, azi se găsește un sector In plină dezvoltare, co-

<_______________

respunzător cu creșterea cerințelor și exigențelor populației.Astfel, ca rezultat al conlucrării dintre organizația de partid și consiliul de conducere al C.A.P. Gurahonț și cu concursul forurilor locale, sectorul activităților industriale și al prestărilor de servicii din unitate s-a lărgit continuu. Pentru mai buna ilustrare a rezultatelor din acest domeniu se poate arăta că, în prima jumătate a anului curent, planul a fost realizat în

între Aninoasa și Berevoiești, comune museelene din județul Argeș, se află un drum de un mare trafic, pe care circulă mijloacele de transport ale exploatării miniere la suprafață, cit și cele ale și pentru comunele din bazinul riului Bratia. Se poate spune că, în general, drumul este bun, cu excepția unei porțiuni de 200—300 m, chiar la intrarea în Aninoasa, unde sint niște gropi ca niște cratere de obuze. Mai ales cînd plouă,

apa ce se adună și noroiul fac din această porțiune adevărate piste de încercare pentru caroseria mașinilor, un chin pentru călătorii din autobuze și autoturisme.Cum pe acest drum circulă mijloace de transport de mare tonaj, iar rlul este la doi pași, ar fi suficiente cîteva transporturi scurte de pietriș pentru a se rezolva problema. Unii spun chiar că s-ar putea asfalta și această unică porțiune, care nici

3trepriză generală construcții-mon- taj Deva, au terminat, de curind, lucrările la un nou bloc cu 40 de garsoniere, situat in cartierul Aurel Vlaicu. Ridicat în întregime in ultimii 20 de ani, cartierul Aurel Vlaicu cuprinde peste 40 de blocuri în apartamentele cărora locuiește astăzi mai mult de jumătate din populația Hațegului. (Nicu Sbu- chea, corespondent voluntar, Hațeg). • De la începutul anului și pină in prezent, muncitorii districtului L 7 (C.F.R. Titu) au colectat peste 180 tone fier vechi, pe care l-au încărcat în vagoane și l-au expediat uzinelor siderurgice. S-au evidențiat echipele conduse de Ion Cristescu și Constantin Georgescu. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician, Titu, județul Dîmbovița) • Autobuzul care pornește în cursă la 7,10 din Ocna Mureș sosește in stația C.F.R. Războieni la 7,25. Pentru a prinde trenul nr. 4 528, in direcția Tg. Mureș, cu legătură în stația Luduș spre Bistrița (plecarea Ia 7,40) avem, așadan la dispoziție 15 minute. Numai că, în realitate, lucrurile nu stau tocmai așa, întrucît, uneori, autobuzul pleacă cu intîrziere. De multe ori dacă rămin 2—3 minute pentru a prinde trenul. Pentru evitarea pe viitor a unor asemenea situații neplăcute ar fi bine ca plecarea din Ocna lui să fie la exclude însă de a respecta stabilit. (loan județul Alba).
Mureș a autobuzu- ora 7. Ceea ce nu obligația șoferilor cu strictețe orarul Tirău, Ocna Mureș,

partid a atras la desfășurarea acestui larg cuprinzător program de manifestări educaționale toti factorii cu atribuții si responsabilități in acest domeniu. Datorită acestei ample mobilizări de forțe s-a realizat un larg cuprinzător registru de manifestări politico-educative : întîlniri în cadrul ..Tribunei democrației", mese rotunde și dezbateri, expuneri și schimburi de experiență, întîlniri cu brigăzi complexe, cu brigăzi științifice si medicale, cu iuristi. prezentări de filme, cărți etc. La cele 230 de manifestări de care aminteam au participat peste 25 000 de oameni ai muncii.S-au bucurat de o largă audiență dialogurile cetățenești din cadrul ..Tribunei democrației" privind participarea tuturor locuitorilor satelor la lucrările agricole, gospodărirea si valorificarea eficientă a fondului funciar, sistematizarea în mediul rural, organizarea mai bună a muncii si producției in unitățile agricole, precum si dezbaterile, organizate practic în fiecare comună ialomi- teană. privind familia, copiii, responsabilitatea părinților pentru creșterea si formarea tinerei generații etc. O problematică interesantă au abordat acțiunile consacrate cunoașterii prevederilor reglementărilor legale privind apărarea proprietății socialiste, asigurarea ordinii si disciplinei în muncă. îndeplinirea exemplară a planului de producție, economisirea materiilor prime, materialelor. energiei și combustibililor.
★Relatînd în rîndurile de fată despre cîteva dintre preocupările privind asigurarea operativă a cunoașterii profunde a legilor tării, a semnificațiilor lor. se cuvine să relevăm că această activitate dispune încă de importante calitativă, mijloacele putea spori acestor acțiuni. Avem apoi în vedere cerința asigurării unui caracter mai sistematic acestor activități, organizarea lor in funcție de preocupările si nivelul de pregătire al auditoriului. lărgirea sferei lor de cuprindere (mai ales în satele aparținătoare din marile comune, căminele de nefamiliști — un foarte bun început există in acest sens în județul Co- vasna — internatele școlare etc.), în realizarea acestor activități au răspunderi si atribuții numeroși factori educaționali, dar adesea contribuția lor este inegală. în numeroase locuri s-a acumulat o valoroasă experiență în activitatea oolitico-edu- cativă consacrată cunoașterii, însușirii si respectării legalității socialiste, ce merită — si trebuie — mai intens popularizată.

Silviu ACHIMcu sprijinul corespondenților „Scinteii"

resurse de perfecționare Sînt încă puțin folosite audio-vizuale. care ar atractivitatea si interesul

Ghidul... dezorientat™
In admirabila după- 

amiază de vară, grupul 
nostru ajunge cu tre
nul in frumoasa sta
țiune Predeal. Totul 
e incintător. Ca peste 
tot in peisajul de 
munte. La „Dispece
ratul de cazare", după 
ce facem formele. în
drăznim o intrebare 
către persoana de la 
ghișeu, care, nu știm 
din ce pricină, se ară
ta vădit indispusă :

— ...Și unde se află 
vila „Prutul" ?

Răspunsul vine tăios, 
repezit :

— Afară, lingi ușă, 
este un ghid orienta
tiv. N-avefi decit să-l 
priviți și să vă lămu
riți.

Intr-adevăr, ghidul 
de afară. proaspăt 
vopsit in diferite cu
lori, pare cit se poa
te de lămuritor: ne 
arată că vila „Prutul" 
are numărul 20 și că 
este amplasată pe 
strada Mihai Vitea
zul. Există chiar și o 
schiță menită să ne 
îndrume cu precizie 
pașii. O urmăm cu fi
delitate și dăm 
strada căutată, 
nu găsim vila 
care a fost repartizat 
grupul nostru.

de
Dar 

in

tntilnim un localnic. 
Ridică din umeri și

ne dea o mină de aju
tor :

ne dă totuși 0 su- — Știți ce ? Poate
gestie : v-ați notat greșit da-

— Știți ce ? Lăsați tele de la panoul cu
denumirea ! Luați-o ghidul orientativ. Ve-
după număr. Căutați rificați !
deci vila cu numă- Revenind la panou.
rul 20. recunoaștem pe cei

Așa se face că in- dintr-un alt grup sosit
tregul nostru grup o cu același tren :
pornește metodic de la 
numărul unu. 
ghinion ! După vreun 
ceas, pe o 
laterală — și 
me strada „Panduri", 
dăm. in sfirșit, de vila 
20. O clipă de bucu
rie... urmată de deza
măgire : vila 20 nu 
este „Prutul", ci „Du
nărea". Ce mai încurcă 
apele cei ,de la O.J.T. 
Predeal ! Tot un local
nic ne propune :

— Știți ce ? Lăsați 
numărul! Căutați după 
denumire, 
din unul in altul.

Numai că nu prea 
mai avem pe cine să 
întrebăm. Intre timp, 
așa cum se intimplă la 
munte, s-au adunat 
nori și a-nceput o 
ploaie repede, alun
gind oamenii de pe 
străzi.

Cineva, care ne află 
peripețiile, incearcă să

Dar,

strada 
anu-

întrebați

— Cum, nici dum
neavoastră nu ați gă
sit vila repartizată ?

— Nici noi, ne răs
pund, arătindu-ne. ca 
pe un vinovat, ghidul 
orientativ al stațiunii.

Constatăm cu deznă
dejde că ne notasem 
datele exact. Deci 
greșeala nu este a 
noastră, ci tocmai a a- 
celora care 
toria de 
de bune, 
corecte.

Tirziu, prin bună
voința cuiva, dăm 
vila mult căutată, 
află departe, sus. 
coasta muntelui, și 
marginea pădurii.

Trintim jos rucsacu
rile și constatăm: vila 
„Prutul" nu 
mărul 20, ci 26 
se găsește pe 
Mihai Viteazul, 
Plevnei.

Halal ghid 
tativ !

au aici da- 
a fi gaz- 
amabile si

de 
Se 
pe 
in

are nu- 
și nu 

strada 
ci pe

orien-

Amatori, profesioniști sau...
Deși afișele „Pes

cuitul interzis" se mai 
văd pe ici-colo, in 
Parcul Herăstrău ac
tivitatea respectivă se 
desfășoară din plin 
ziua, chiar, uneori, și 
noaptea.

— De, ce să-i faci? 
ar putea gindi vreu
nul. Mare-i pasiunea 
pescarilor amatori.

Amatori, amatori, 
dar in primăvara 
aceasta i-am văzut cu 
undițele in lac chiar 
și in sezonul in care 
pescuitul era prohibit

in toate apele tării. 
Și nu numai cu undi
țe, ci Și cu tot felul 
de plase și căngi. Cit 
despre amatorism, o 
intimplare ne-a lămu
rit pe deplin...

...Treceam pe malul 
lacului in vremea 
unui frumos apus de 
soare. Din grupul pes
carilor „amatori" se 
desprinse unul cu o 
intrebare pe buze :

— Dorește șefa’ o 
minune de crap? Hai
deți, i-am pus in 
scorbura sălciei. Vă

braconieri ?
alegeți după pofta 
inimii.

...Și adăugă și pre
țul care era atît de 
„sărat" și „piperat" 
incit putea fi imediat 
utilizat 
mură...

Scena 
intr-un . 
de soare, sub privirile 
blinde ale unui cetă
țean ce stătea tolănit, 
in apropiere, pe iarbă, 
cu cascheta alături 
de el.

Era paznicul...

pentru sara-

s-a petrecut 
frumos apus

Gh. ATANASIU

Informații de la C.E.CEconomisirea timpului este o cerință a vieții moderne, care se poate realiza prin diferite căi și modalități. Una dintre acestea, comodă și eficientă, se poate înfăptui prin folosirea contului curent personal, pus la dispoziția populației de Casa de Economii și Con- semnațiuni.Contul curent personal se deschide la cererea persoanelor majore, la oricare sucursală sau filială C.E.C. din tară, prin depunerea in cont a unei sume minime de 100 de lei.Titularii de conturi curente personale beneficiază de avantajele generale ale economisirii la C.E.C. și anume : garanția statului asupra sumelor depuse, păstrarea secretului privind numele depunătorilor și al operațiilor efectuate, imprescriptibilitatea depunerilor etc. Pentru sumele depuse în conturile curente

personale, titularii beneficiază și de o dobindă anuală.Din dispoziția titularilor de conturi curente personale. Casa de Economii . și Consemnațiuni efectuează in mod gratuit, in limita sumelor din cont, diferite plăți periodice către unitățile prestatoare de servicii, ca : plata abonamentului de telefon, radio, televizor, costul consumului de energie electrică și de gaze, chiria, costul unor prestații etc.în acest scop, titularii trebuie să se adreseze în scris organizațiilor socialiste beneficiare, cărora le solicită să remită documente de plată unității C.E.C. la care ău conturile curente personale deschise.Pentru plățile periodice de Impozite și prime de asigurare cererile se adresează direct unităților C.E.C.
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Pe șantierele patriei, 
însuflețitoare fapte de muncă 
ale constructorilor socialismului

VRANCEA
Economii de energie electricăEforturile colectivelor de muncă din unitățile economice ale județului Vrancea pentru ridicarea continuă a eficienței întregii activități de producție sint evidențiate și de rezultatele bune obținute în ce privește folosirea rațională a energiei electrice.— în timpul care a trecut din acest an — ne spunea Gheorghe Moșescu, inginer-șef al întreprinderii de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuție a energiei electrice șl termice — s-au economisit

BOTOȘANI *
Termenul ? înainte deîntreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani. Ieri, ora 11,25. „Sîntem gata de suprarecepție" — a spus maistrul Constantin Harasim, șeful atelierului de prototipuri. „Vă felicit din toată inima" — i s-a adresat maistrului, în loc de orice alt răspuns, inginerul Victor Răcnea, directorul unității. Și apoi, către sine : „Formidabil ce repede s-a petrecut totul. Parcă ieri era..."...Era la începutul lunii februarie. Adunarea generală a oamenilor muncii lua cunoștință de o înaltă misiune ce i se încredința colectivului de aici :. trecerea la specializarea întreprinderii în producerea de electropompe centri-

VASLUI

fugale. Obiectivul de bază pentru acest an: asimilarea în producție, pină la 30 septembrie, a 32 tipuri de noi electropompe și lansarea eșalonată a acestora în fabricația de serie. întreaga acțiune urma să se realizeze „din mers". A- dică, prin menținerea in fabricație (cu diminuările treptate ce s-au stabilit) și a unora dintre mașinile, utilajele și piesele de schimb ce țineau de vechiul profil al unității, concomitent cu sporirea capacităților și asimilarea de tehnologii corespunzătoare noilor tipuri de produse ce „veneau din urmă".La sfîrșitul lunii Iulie, 28 din cele 32 tipuri de electropompe
Aparatul cu numărul 8000000, Ieri, la sfirșitul primului schimb' ne după de lucru, la ' îtitreprifiderea de partidului.aparate de măsură și control din municipiul Vaslui, am înregistrat ||un fapt de muncă deosebit : de pe banda de montaj a ieșit aparatul de măsură și control cu numărul 8 000 000. In legătură cu aceasta, inginerul Gheorghe Grumăzescu, directorul unității, ne-a spus :— Desigur, poate părea un fapt de muncă obișnuit, dar el este deosebit de semnificativ pentru dezvoltarea economică pe care au cunoscut-o și meleagurile vasluie-

TIMIȘ
Livrări suplimentare la exportAcționind cu răspundere sporită In spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, pentru realizarea integrală a producției destinate exportului, colectivele muncitorești din unitățile economice ale județului Timiș raportează livrarea in avans față de termenele scadente din contractele încheiate cu partenerii externi a unor produse în valoare de peste 130 milioane lei. Succesul are la bază a- plicarea unor eficiente programe de măsuri tehnico-organizatorice

„Noi-adică în primul rînd colectivul"în partea de sud a orașului Satu Mare, acolo unde se simte ca o prezență categorică Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială, harnicul colectiv și-a clădit propria „Bază", atît la propriu, cit și la figurat. La propriu — pentru că aici exista un loc mlăștinos, pe care l-au desecat, ri'dicind platforme, hașurind terenul cu linii de cale ferată, ori înălțind depozite moderne și utile pentru orice economie în plin avînt. La figurat — pentru că oamenii de aici au adus, în scurt timp, faima „Bazei" create de ei : la intrare, patru steme stau .mărturie, patru steme definesc superbul lor efort de a munci mai bine, de a fi mai folositori marii noastre industrii socialiste. Deocamdată, două Ordine ale Muncii clasa a Il-a și două Ordine ale Muncii clasa I exprimă cum nu se poate mai semnificativ că in orice domeniu de activitate mai presus de toate contează hărnicia, unitatea și armonia colectivului ce s-a angajat la un drum lung de a-și onora exemplar datoria morală, datoria de buni cetățeni față de oamenii muncii din vatra milenară a municipiului săt- mărean....Așadar. Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială din Satu Mare a obținut, recent, cel de-al doilea titlu de fruntaș pe țară — „Ordinul Muncii" clasa I. întrecerea a dat cîștig de cauză acestor talentați, harnici muncitori, tehnicieni, maiștri, ingineri ce iși desfășoară activitatea aici. 'Practic, bogăția de informații pe care ni le pune la dispoziție inginera Susana Vigula sint mai concrete. imi dau un sentiment de satisfacție. Deocamdată e plăcut lucru să aflu, de la inceput, că aici există o seră, că flori și răsaduri se pot procura de aici, că, în curînd, se va deschide o microcantină, se va pune in funcțiune un calculator.Cam aproape tot ce se produce in țară privind buna aprovizionare cu materiale și materii prime se află aici : țevi, cauciuc, vopsele, lacuri etc. Nu pentru multă vreme, pentru că marea industrie in curind le va „înghiți", devenind, în scurt timp, produse ce vor purta marca diferitelor întreprinderi. Deci, de la Aceste cantități serioase se revendică ci

pe ansamblul județului aproape 6 000 MWh energie electrică. In această perioadă s-a acționat cu mai multă răspundere pentru promovarea unor noi tehnologii în procesele de producție și de perfecționare a celor existente, pentru asimilarea in fabricație a unor produse realizate cu consumuri energetice reduse. A crescut, totodată, răspunderea consumatorilor industriali pentru încadrarea cu strictețe în cotele planificate de energie. (Dan Drăgulescu).
termen!erau omologate, unele intrind in producția de serie. „Pină la 23 August vom omologa și ultimele patru tipuri de electropompe" — s-a angajat loan Buzilă, inginerul-șef cu pregătirea fabricației, intr-o analiză a comitetului de partid pe întreprindere. Și iată că, intr-un timp mai scurt decit prevăzuse inginerul-șef, membrii comisiei de suprarecepție au fost convocați să-și spună cuvîntul despre reperele pentru ultimele 4 tipuri .de noi electropompe. Calificativul „foarte bine" acordat pe bancurile de probă a însemnat, totodată, trecerea la montaj și încheierea întregii acțiuni cu mult înainte de termen. (Silvestri Ailenei).

Congresul al IX-lea al Noi, 'de exemplu, facem acum mecanică fină pe locul unde, in urmă cu două decenii, nu exista nici un fel de industrie. Aparatul cu numărul 8 000 000 era planificat să fie fabricat prin toamnă. Dar colectivul nostru, care s-a angajat să-și sporească eforturile in cinstea zilei de-23 August, asigurînd un grad ridicat de integrare și înnoire a producției, creșterea productivității muncii cu peste 6 100 lei de persoană, a făcut ca prevederile din grafice să fie cu mult devansate. (Petru Neeula).
vizînd înnoirea și diversificarea producției, ridicarea parametrilor calitativi, funcționali și de fiabilitate ai produselor, adaptarea o- perativă a fabricației la cerințele pieței externe, organizarea de secții, ateliere și formații specializate in producția pentru export. Cu cele mai bune rezultate privind onorarea acestei sarcini economice prioritare se prezintă colectivele de la întreprinderile „Electrobanat", „E- lectrotimiș", „Electrometal" și „Dermatina". (Cezar Ioana).

fre semnificative : productivitatea muncii a crescut cu 59 la sută față de 1980, desfacerea a înregistrat o creștere cu 42 la sută, preluările din stocurile supranormative și disponibile au crescut de 2,3 ori față de 1981, nivelul cheltuielilor de circulație a scăzut cu 6 lei la mia lei desfacere... Sint cifre care spun mult, cifre ce reprezintă frumusețea și adevărul stemelor de la intrarea pe poarta bazei de aprovizionare, sau, mai pe scurt, B.J.Â.T.M. Satu Mare.„Adevărul este — ne spune Nico- lae Man, directorul unității — că datorită acestor oameni, care au venit și n-au mai plecat de la noi, avem
însemnări 

despre o unitate economică 
fruntașă în întrecere

azi toată motivația succeselor ce le-am obținut. Adică, a coeziunii colectivului. Am incercat, și am reușit, noi toți, ca să ne convingem că fără această coeziune sufletească nu se poate face nimic temeinic. Astăzi toți lucrătorii noștri știu că de felul in care iși fac ei datoria depinde în mare măsură producția unităților industriale din Satu Mare. De aceea, lucrătorii noștri sint și buni cunoscători ai materiilor prime, materialelor, știu structuri de producție, grupe de balanță. Practic, nu sîntem numai „cărăuși", cum s-ar părea la prima vedere, ne preocupăm și de revalorificarea materialelor pentru industria națională. Relațiile noastre cu cei peste 700 de furnizori au în vedere acoperirea necesarului întreprinderilor sătmărene, dar, totodată, urmărim și noutățile din economia națională. Nu am creat doar depozite. ci avem convingerea că, în primul rind, oameni. Cu ei se poate realiza orice, nimic nu este prea greu ori imposibil. Maria Surd, loan Sa- bău, Valentin Naghi, Tofil Rițiu, Ti- beriu Vereș, ori echipele conduse de Aurel Tămaș, Gheorghe Lazăr... Sigur, sint și alții, mai mult, aici s-au constituit familii, aici s-au calificat oameni direct în fluxul producției".

Puternic mobilizați In muncă de îndemnurile și indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate, colectivul întreprinderii de construcții navale Constanța intîm- pină aniversarea zilei de 23 August cu noi și remarcabile succese in producție. Printre realizările din acest an ale navaliștilor constănțeni notăm : un mineralier de 65 000 tdw, primul feribot construit in România, aflat într-o avansată fază . de finalizare, primul doc plutitor de reparații nave de 20 000 tone forță, cel de-al doilea petrolier de 85 000 tdw,

Din cind în cînd, Nicolae Man se ridică de la masa unde discutăm, și după dintr-un simplu răspuns „da !“, sau „sq poate 1“ rostit la telefon imi dau seama că solicitările sint numeroase, că nu se pot intîrzia livrările. Mă abat de la discuția propriu-zisă și-l întreb dacă mai dorește să completeze și cu altceva profilul unității pe care o conduce : „A, da, era să uit, am primit și distincția din partea forurilor județene de colectiv fruntaș de muncă și viață comunistă. Și — repet, s-ar putea vorbi mult de oameni, de biografiile lor simple, dar demne de atenție". Extrem de ocupat. și totuși a avut timp să-și susțină teza de doctorat privind „Contribuții la stabilirea strategiilor de a- menajare turistică zonală" (pe exemplul zonei Oaș). întrebîndu-1 ce l-a îndemnat să se angajeze la o asemenea muncă pretențioasă, cu parcurgerea a sute de pagini de literatură de specialitate, mi-a răspuns că nu și-a îndeplinit decit o obligație morală față de Oaș, el fiind născut in Oaș. din părinți oșeni. Țara Oașului este o zonă minunată, cu tradiții serioase, ce merită să intre iii circuitul turistic național și internațional. Este convins că forurile de specialitate vor întîmpina cum se cuvine propunerile sale....Au trecut cțiva ani de cînd baza județeană de aprovizionare tehnico- materială prindea contur. Ani in care succesele au apărut firesc. prin muncă perseverentă. La mulțumirile . colectivului se adaugă și mulțumirile personale ale lucrătorilor menite să definească o realitate a zilelor noastre de azi, aceea că performanțele nu sint posibile decit in această structură, in această ordine. Firește, media de virstă s-a schimbat, colectivul n-a mai întinerit de-a lungul anilor — in acele zile se așteptau patru tineri ce fuseseră repartizați aici — dar a rămas intactă pasiunea, discjplina muncitorească, spiritul de întrajutorare tovărășească, munca făcută temeinic. Și pe aceste carate, și pe aceste embleme timpul nu le devalorizează, și în fața acestor caractere și timpul se poate recunoaște și el, din cind în cînd, învins.
Griqore SCARLAT 

barje de 3 000 tone pentru navigația pe Canalul Dunăre — Marea Neagră etc. (George Mihăescu).în fotografie : un aspect din docul de. construcții. Foto : Sandu Cristian

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE-IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Analizele efectuate in ultimul timp pe o serie de șantiere ale noilor obiective și capacități au adus frecvent in discuție problema răspunderii cu care cei angajați in procesul de realizare a investițiilor iși duc la îndeplinire obligațiile ce le revin. Fie că este vorba de neli- vrarea unor importante cantități de utilaje tehnologice și de materiale, -fie că este vorba de lipsa fronturilor de montaj sau de folosirea necorespunzătoare a timpului de lucru, adevărata cauză a acestor neajun-^ suri se regăsește in superficialitatea și formalismul cu care unii factori din acest domeniu iși privesc sarcinile incredințate. Ca atare, pe lingă o serie de rezultate pozitive, continuă să existe investiții cu termene expirate și investiții la care respectarea datelor de punere in funcțiune este pusă Serios sub semnul incertitudinii.Problemele planului de investiții din acest an sint cunoscute. Complexitatea și amploarea lor impun desfășurarea pe toate șantierele fără excepție a unei activități ritmice, susținute, fără „pauze" sau întreruperi, prin punerea în valoare a întregului potențial uman și tehnic de care dispun constructorii, montorii, furnizorii de utilaje tehnologice. Despre modul în care este respectată această cerință esențială vă relatăm aspecte în grupajul de astăzi.

La Combinatul de utilaj greu din lași

Mai multă promptitudine din partea 

furnizorilorCombinatul de utilaj greu din Iași este cunoscut atît în țară, cit și peste hotare ca unul din cei mai mari producători de piese, echipamente și utilaje tehnologice, mașini grele, de inaltă performanță tehnică. Un volum tot mai mare din produsele combinatului ieșean constituie unicate și premiere industriale.Cu toate acestea, combinatul de utilaj greu se află intr-un proces de dezvoltare și modernizare. Și in acest an este prevăzută punerea in funcțiune a unor noi capacități de producție, precum și montarea unui mare volum de mașini, utilaje și instalații ce completează capacitățile existente.Tovarășul Mihai Mustață, lnginer- șef cu probleme de investiții in cadrul combinatului, ne-a relatat că, pină in prezent, au fost puse in funcțiune o capacitate pentru producerea de utilaje tehnologice pent.ru metalurgie, alta pentru piese turnate din oțel, precum și numeroase alte mașini și utilaje de mare performanță.— Dar unele din aceste utilaje mai necesită imbunătățiri, este incâ nevoie de asigurarea unei asistențe tehnice calificate din partea furnizorilor respectivi — tntreprinderea.de mașini, utilaje și agregate București și Combinatul de utilaje grele Craiova — pentru ca să lucreze la parametrii proiectați — ne-a spus ing. Constantin Grosu, șeful biroului de utilaje. Este nevoie, de asemenea, de

Lupta împotriva fascismului si războiului
(Urmare din pag. I)
internațional, cu o tărie mai mare ca 
oricind, sarcina istorică a unor lupte, 
care vor însemna lupte pe viață și pe 
moarte".Angajindu-se ferm în lupta împotriva fascismului, pentru apărare^ independenței și integrității teritoriale a patriei, comuniștii au declarat că sint gata să apere cu arma in mină independența României dacă țara ar fi pusă în situația să ducă un război național de apărare contra cotropitorilor fasciști. Partidul Comunist Român, celelalte forțe democratice, antifasciste, au îmbinat lupta împotriva pericolului pornit din exterior cu acțiuni viguroase împotriva agenturilor hitlerismului din interiorul țării.Ampla activitate desfășurată de comuniști pentru apărarea intereselor majore ale poporului român, a integrității teritoriale, a independenței și suveranității țării a găsit teren prielnic in starea de spirit antifascistă a poporului român, profund atașat idealurilor independenței, democrației și păcii, potrivnic prin însăși omenia sa tradițională terorii și dictatului, amestecului brutal in viața și liniștea popoarelor. Rezultatul a- cestei activități s-a materializat în crearea a zeci de organizații de masă democratice antifasciste, legale și semilegale, întemeiate, conduse sau influențate de partid, printre care : Comitetul Național Antifascist. Comitetul Antirăzboinic, Liga Muncii, Blocul Democratic, Frontul Studențesc Democrat, Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România (MADOSZ), Uniunea Patrioților, Apărarea patriotică ș.a.Acțiunile organizate de partidul comunist prin intermediul Comitetului Național Antifascist, organizație deschisă tuturor patrioților români, indiferent de clasă socială, de partid politic — în conducerea căruia s-a relevat, prin dinamismul și profundul său patriotism, activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. — precum și prin intermediul unei bogate prese antifasciste și al unor mari întruniri și demonstrații de mase, au înrîurit decisiv opinia publică, deter- minînd o vie activizare a mișcării antifasciste românești.Tn strategia și tactica luptei pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței țării. împotriva pericolului fascist și revizionist, Partidul Comunist Român a acordat o atenție deosebită realizării unității de luptă a clasei muncitoare, ca temelie a frontului unic al tuturor forțelor naționale împotriva fascismului, hitlerismului, a politicii de revizuiri teritoriale. Acordul de front unic încheiat la București. în 1934, între Comitetul Național Antifascist, Liga Muncii și Partidul Socialist Unitar, succesele înregistrate în realizarea unității de acțiune in principalele centre ale țării cu prilejul unor acțiuni greviste, alegeri pentru camerele de muncă, întruniri și demonstrații antifasciste au confirmat, o dată mai mult, justețea concluziei că, in împrejurările date, există posibilitatea reală de a se închega o largă alianță de luptă, bazată pe Frontul Unic Muncitoresc, împotriva fascismului, pentru apărarea independenței și integrității țării. Rezultatul acestei largi activități politice desfășurate de comuniști s-a materializat în făurirea Frontului Democratic, care a înmănuncheat Partidul Comunist Român, Partidul Socialist, Partidul Socialist Unitar, Frontul Plugarilor. Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România, unele organizații locale ale Partidului Social- Democrat, ale Partidului Național- Țârănesc, Partidului Radical-Țără- 

asistență tehnică și la punerea In funcțiune a altor mașini și utilaje al căror montaj se prelungește din cauză că întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza n-a trimis nici specialiști să pună la punct utilajele și nici n-a livrat unele elemente cămponente ale acestora. Restan- țieri cu piese și subansamble disparate sint și întreprinderea de reduc- toare „Neptun" din Cîmpina, întreprinderile de ventilatoare și de mașini electrice din București.După cum am precizat, la Combinatul de utilaj greu din Iași sint in curs de realizare ample lucrări de investiții. La una dintre acestea, forja ușoară și de matrițare, constructorii au ridicat hala principală și lucrează la fundațiile utilajelor. Ritmul de lucru este insă sub posibilități, de altfel montorii și instalatorii nici nu au început unele lucrări, pentru că proiectantul — Institutul de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru sectoare calde București — n-a definitivat toate proiectele pentru cuptoare. pentru unele utilaje și chiar pentru lucrările de construcții-montaj la utilajele deja sosite.Această cauză, coroborată cu faptul că unii furnizori, in special întreprinderea de utilaj greu „Progresul"- Brăila, întreprinderea mecanică de utilaj greu pentru deformări plastice Dorohoi, întreprinderea mecanică 

nesc și alte grupări democratice. Tot ca rezultat al unirii forțelor democratice s-au inscris și succesele obținute în alegerile parțiale, parlamentare și comunale desfășurate în cursul anilor 1936—1937.Cursul ascendent al colaborării între partidele și organizațiile muncitorești, precum și acțiunile unite ale forțelor naționale antifasciste, democratice și patriotice s-au concretizat in semnarea. Ia sfirșitul anului 1935, a acordurilor de la Băcia, București și Țebea, acorduri și înțelegeri care au dat un nou impuls luptei antifasciste și antirăzboinice.Acționind in concordanță cu imperativele vremii și in scopul evitării catastrofei național-statale care amenința țara in cazul unei invazii a statelor revizioniste, partidul s-a orientat spre o activitate de masă și mai cuprinzătoare, spre contacte și legături cu toate organizațiile și partidele politice in măsură să contribuie la realizarea unui front comun de luptă capabil să salvgardeze independența țării și să apere fruntariile ei. „Să nu capitulăm! Să ne 
împotrivim" — cerea unul din nenumăratele manifeste ale P.C.R. din acel timp — Comuniștii vor lupta 
cu arma in mină in primele rinduri. 
Vniți-vă cu toții intr-un singur front 
puternic contra lui Hitler și aliaților 
lui revizioniști".In șirul acțiunilor și luptelor revoluționare organizate și conduse de Partidul Comunist Român impotriva fascismului, pentru libertate, dreptate și demnitatea omului și a poporului, procesul politic de la Brașov din mai-iunie 1936, înscenat de regimul burghez unui grup de comuniști și antifasciști, în ’frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost unul din momentele cele mal reprezentative care a exprimat starea de spirit a întregului popor, ferm ho- tărit să apere democrația și. deopotrivă, hotarele țării amenințate de politica agresivă a hitlerismului, de pretențiile revizioniste ale statelor fasciste.Starea de spirit antihitleristă a maselor a cunoscut o puternică expresie în timpul marilor demonstrații antifasciste de la 1 Mai 1939, în organizarea și conducerea cărora un rol determinant l-au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Aceste demonstrații s-au înscris în istorie ca o mărturie a combativității comuniștilor, a întregului popor, ferm hotărît să apere democrația și, deopotrivă, hotarele țării amenințate de politica agresivă a hitlerismului, de pretențiile revizioniste ale statelor fasciste. „1 Mai 1939 — așa cum apreciază secretarul general al partidului — s-a transformat într-o puternică manifestare împotriva fascismului și războiului, numărindu-sc printre primele manifestări din Europa care au avut Ioc in condițiile cind fascismul era in ofensivă după Miinchen. Poporul român, sub conducerea comuniștilor, in alianță cu socialiștii, cu alte forte democratice, și-a exprimat voința de a face totul pentru a împiedica ascensiunea fascismului, instaurarea dictaturii fasciste in România".Un capitol luminos din lupta clasei muncitoare, a întregului popor român il constituie acțiunile de solidaritate internaționalistă cu acele forțe care luptau Împotriva pericolului fascist și a războiului cotropitor, pentru progres și democrație. în numeroase și variate forme s-a manifestat solidaritatea militantă antifascistă cu Ernst Thălmann, președintele Partidului Comunist German, întemnițat de hitleriști, Gheor- ghi Dimitrov, conducătorul comuniștilor bulgari, căruia i s-a înscenat un proces pentru incendierea Reichstag- 

pentru utilaje și piese de schimb din Tîrgu Jiu, n-au început să livreze utilajele contractate, constituie un serios semnal de alarmă pentru toți factorii angajați in realizarea acestor importante obiective de investiții și, în primul rînd, conducerea combinatului ieșean.
La Centrala electrică și

Ritmul de lucruPe șantierul grupului nr. 3 de 50 MW din cadrul Centralei electrice și de termoficare pe bază de cărbune din Giurgiu a început „nUmărătoa- rea inversă". De altfel, potrivit angajamentului asumat în întrecerea socialistă de către constructorii și montorii de pe șantier, acest impor; tant obiectiv de investiții urmează să fie racordat la circuitul productiv in cinstea zilei de 23 August. Pentru aceasta s-a întocmit un grafic de lucru mobilizator, dar realist, care prevede realizarea cu operativitate, in condiții de calitate ireproșabilă, a ultimelor lucrări, suflarea cazanului, racordarea noului grup la celelalte două aflate în funcțiune, efectuarea probelor mecanice și electrice și, in final, realizarea primului paralel cu sistemul energetic național.O mențiune importantă pentru a urgenta rezolvarea tuturor problemelor care condiționează punerea in funcțiune a grupului. Comitetul județean de partid a constituit un comandament special, format din activiști și specialiști cu atribuții precise legate de colaborarea cu furnizorii de utilaje și echipamente, ca și de activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru. De asemenea, in punctele-cheie ale obiectivului a fost suplimentată forța de muncă, iar acolo unde situația a impus s-a trecut la efectuarea montajului tehnologic în „foc continuu".— Toate aceste măsuri au condus la accelerarea generală a lucrărilor pe șantier, ne-a spus inginerul Pa- raschiv Rădulescu, directorul centralei amintite. Acum, timpul a devenit foarte prețios pentru fiecare dintre noi și luăm în calcul folosirea cu eficiență a fiecărei ore, a fiecărui minut de lucru. Recent am reușit ca durata afectată lucrărilor de racordare a cazanului să fie scurtată cu două zile. Pare puțin, dar în „competiția" cu timpul ea reprezintă un ciștig deosebit. S-a creat posibili- 

ului, cu poporul etiopian, victimă a fascismului italian, cu poporul chinez, care s-a ridicat cu hotărîre impotriva invaziei imperialiste japoneze, cu Frontul popular constituit in Franța. Aproape 600 de voluntari români, comuniști și alți antifasciști au luptat cu arma în mină pentru Spania republicană, care se apăra în fața rebeliunii franchiste.Vasta activitate antifascistă și eroica luptă dusă in acei ani de partidul comunist in fruntea clasei muncitoare și a unor largi forțe progresiste, sub steagul democrației și independenței țării, amploarea mișcărilor democratice, cit și atitudinea realistă a unor personalități și grupări politice burgheze au stăvilit pentru un timp ascensiunea spre putere a organizațiilor fasciste și înfeu- darea țării Germaniei hitleriste.Sfirșitul deceniului al patrulea, care a cunoscut o vizibilă schimbare a raportului de forțe pe plan internațional, a fost marcat de accentuarea presiunilor Germaniei naziste asupra României, căreia i-a fost impus Dictatul de la Viena. Prin acest dictat, partea de nord-vest din pă- mîntul românesc a fost smulsă din teritoriul țării și predată Ungariei horthyste. In acel moment dramatic pentru destinele țării, poporul român s-a găsit singur, fără nici un sprijin din afară, părăsit de toate puterile Europei. Scurt timp după impunerea acestui dictat au avut loc instaurarea regimului dictaturii militaro- fasciste și pătrunderea în țară a trupelor germane, țara noastră fiind apoi antrenată, împotriva voinței poporului român, în războiul antisovietic.Dînd glas frămîntărilor și aspirațiilor uriașei majorități a populației țării, Partidul Comunist Român a condus cu eroism marile acțiuni antifasciste și antirăzboinice ale poporului român, a inițiat forme active de rezistență, a organizat formațiuni de lupte patriotice, a condus actele de sabotare a mașinii de război naziste, a chemat masele să se ridice împotriva ocupanților hitleriști. Măreața epopee a luptei împotriva pericolului fascist extern și intern, iar, mai apoi, mișcarea de rezistență a poporului — organizată și condusă de comuniști —r a situat Partidul Comunist Român în fruntea forțelor revoluționare, patriotice care acționau impotriva dictaturii militaro-fasciste și a trupelor hitleriste, pentru libertatea și independența patriei.Revoluția de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperia- listă, încununare a luptei revoluționare a clasei muncitoare, a tuturor forțelor naționale — revoluționare, democratice șl patriotice, în frunte cu comuniștii — a deschis calea înfăptuirii revoluției democratice, a revoluției socialiste și trecerii la construcția socialismului, a asigurat condițiile necesare marilor transformări revoluționare.Evocăm acum, în preajma măreței noastre ,sărl>ători naționale, cuisfjji;ij reașcă mindrie, glorioasele tradi-■ ■■ ții ale luptei organizate de - r Partidpl Comunist Român potriva fascismului și războiului, i pentru apărarea independentei și integrității țării, considerindu-le că fac parte din bogatul patrimoniu istoric al poporului român. Au rămas vii in memoria poporului nostru încercările grele, dramatice prin care țara a trecut în acei ani, și in același timp eroismul și spiritul de abnegație care au caracterizat pe comuniști, patriotismul maselor largi populare care au urmat și au sprijinit Partidul Comunist Român în eroica luptă împotriva pericolului fascist, pentru apărarea pă- mintului românesc.

Sint necesare, deci, măsuri rapide și hotărite pentru revitalizarea ritmului de lucru pe șantier. Măsuri care, după cum am văzut, se află la îndemina factorilor amintiți. Datoria lor este să le adopte cît mai rapid și, cu aceeași rapiditate, să le pună integral în aplicare.
de termoficare Giurgiu

poate fi accelerattatea ca și alte lucrări să fie realizate în termene mai scurte.Intr-adevăr, peste tot pe șantier domnește o atmosferă de muncă responsabilă. Se lucrează zi și noapte cu forțe sporite, într-un climat de ordine și disciplină, pentru terminarea montajului la stația Bagger nr. 2, la finalizarea operațiilor de in- chidere în zona cazanului și la pozarea cablurilor de forță și secundare.Se impune însă ca eforturile deosebite făcute in prezent de beneficiari și moritori să fie mai mult susținute de către ceilalți factori angajați in finalizarea acestui important obiectiv energetic. în primul rind, montorii și conducerea unității beneficiare fac un apel călduros către colectivul întreprinderii „Vulcan" din București de a manifesta și in continuare aceeași promptitudine în livrarea conductelor de eșapare la cazan și a altor furnituri. De asemenea, este necesară, mai multă stăruință și din partea întreprinderii de utilaj tehnologic din Bistrița pentru îmbunătățirea calității filtrelor — utilaje care au creat probleme și la grupurile aflate în funcțiune. Nu-i mai puțin adevărat însă că și cei care lucrează efectiv pc șantier mai au datorii neonorate. Ne referim la faptul că lucrările de pozare a cablurilor de forță și secundare nu se desfășoară în ritmul stabilit, dimpotrivă, sînt destul de întîrziate. Motivul ? Greutățile întîmpinate în aprovizionarea cu materialele necesare. Lipsesc încă 14 km de circuite primare și 90 de km circuite secundare. Se înțelege că numai prin rezolvarea urgentă a acestor probleme pot fi create toate condițiile, astfel incit grupul nr. 3 să fie pus în funcțiune în cinstea zilei de 23 August, așa cum s-a angajat întregul colectiv.
C. ANTONESCU 
Manole CORCACI 
Ion MANEA

pent.ru
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Pentru afirmarea ideologiei revoluționare în confruntarea contemporana ile itiei
A

De la idilismul „armoniei sociale44 la negarea 
rolului istoric al clasei muncitoare

- un drum de mistificări și erori al teoriilor burgheze reacționare o>în Ideologia burgheză, Încercările de a pune sub semnul Îndoielii caracterul revoluționar al transformărilor sociale ce au marcat istoria contemporană, de a respinge în genere ideea de revoluție socială pentru a cultiva iluziile „armoniei sociale" și ale „convergentei" de interese in structura societăților Împărțite In clase antagoniste au adus și aduc de cele mai multe ori in discuție rolul clasei muncitoare. Una din explicații constă, desigur, în imposibilitatea de a evita raportarea la teoria marxistă, care a afirmat pentru prima dată teza rolului istoric al clasei muncitoare ca forță socială capabilă să înfăptuiască aspirațiile de progres ale întregii societăți.Concepțiile elaborate de pe pozițiile teoriei „armoniei sociale" au încercat în perioada postbelică să probeze așa-zisul caracter „■pe
rimat" al principiilor elaborate de Marx in urmă cu aproape un secol și jumătate. în optica lor, societatea capitalistă contemporană ar fi cunoscut transformări sociale atît de profunde incit clasa muncitoare de azi nu ar mai avea practic obiective de înfăptuit și, mai mult decit atît, ea nu ar mai constitui o forță socială interesată in răsturnarea vechii orînduiri.Sînt cunoscute aserțiunile de acest fel conținute în teoriile elaborate cu cîteva decenii în urmă, teorii care preziceau apariția unei 
„societăți industriale unice" și. in consecință, „declinul ideologiilor", al celor revoluționare in primul rind. Istoria a infirmat sever asemenea utopii sociale, demonstrind că, departe de a fi fost rezolvate. 
„problemele politice fundamentale 
ale revoluției industriale", cum le denumea, in 1960. Seymour Martin Lipset, sînt și astăzi probleme con- flictuale. că raporturile de interese din structura societății capitaliste sînt generatoare de inechitate și alienare umană.

în pofida infirmării lor Istorice, 
aceste teze sint reluate șl azi cu 
tenacitate. Sugestia substituirii 
planului fundamental al raportu
rilor politice și economice dintre 
clase cu un plan aparent neutru al 
raporturilor „tehnice", „funcționa
le" in procesul modern de pro
ducție este reluată asiduu In lu
crări apărute la începutul anilor ’80.în condițiile revoluției tehnico-

științifice contemporane au loc într-adevăr mutații socio-profesio- nale importante, se redimensionea- ză multiple laturi ale diviziunii muncii și au loc transformări semnificative in procesul productiv nemijlocit, care conduc la schimbarea poziției muncitorului productiv în raport cu „uneltele" tot mai moderne ale muncii sale și Ia ridicarea continuă a nivelului său de pregătire profesională și culturală. Dar este esențial de subliniat că toate aceste transformări nu pun in nici un fel în discuție caracterul capitalist al proprietății asupra mijloacelor de producție și deci nici efectul de dominație și exploatare de clasă care decurge din aceste raporturi de proprietate. Aici se evidențiază incă o dată superioritatea teoriei sociale marxiste, care corelează in mod primordial analiza structurii sociale de cunoaștere a determinantului său fundamental: raporturile de proprietate și, de aici, a intereselor economico-sociale fundamentale ale claselor. Referindu-se la aceste principii de neînlocuit ale teoriei revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidenția faptul că „o trăsătură caracteristică 
a marilor mutații sociale determi
nate de avintul impetuos al forțe
lor de producție este creșterea 
continuă a rolului clasei munci
toare in societate și in viata in
ternațională. în țările Industriali
zate. arăta secretarul general al partidului, clasa muncitoare con
stituie fn prezent majoritatea na
țiunii, far pe plan internațional se 
afirmă drept forța socială cea mai 
numeroasă șl cea mai revoluțio
nară a zilelor noastre." în societatea capitalistă contemporană, misiunea istorică a clasei muncitoare, așa cum a fost concepută de întemeietorii socialismului științific și cum s-a manifestat tn mod real de-a lungul epocii contemporane, este aceea ca. ellberlndu-se pe sine, să elibereze Întreaga societate de exploatare, asuprire și dominație.Acestor teme, care se află tn centrul confruntării contemporane de idei dintre concepția revoluționară și teoriile apologetice ale capitalismului Ie consacrăm dezbaterea de fată, la care participă conf. unlv. dr. ACU- 
LIN CAZACU, lector unlv. dr. 
ION UNGUREANU, dr. CON
STANTIN NICA.

cuvînt hotărîtor In exercitarea puterii — este vorba de tehnocrație. Sînt la fel de bine cunoscute tezele care construiau in mod artificial, la celălalt pol al societății, o așa- zisă opoziție de interese în rîndul clasei muncitoare, intre acele categorii de muncitori cu înaltă calificare și un standard de viață ridicat și grupurile cele mai defavorizate ale muncitorimii, lipsite de pregătire profesională și de organizare sindicală.Principiul care a animat aceste „demersuri hiperanalitice" este a- 
cela al multiplicării debordante a 
grupelor sociale in cadrul structu
rii de clasă, in așa fel incit con
tradicțiile ei să fie escamotate. A- cest principiu este reactualizat astăzi in studii care fac apel la o sofisticată recuzită metodologică și la mijloace tehnice perfecționate puse la îndemînă de revoluția contemporană din domeniul informaticii și al microelectronicii. Ele o- perează acum cu o varietate prac

tic nelimitată de criterii In definirea grupelor sociale, criterii cel mai adesea divergente și neunităre, care pun nu o dată pe același plan statutul economic, profesional, organizational, cultural sau religios. •în ultimă instanță, o asemenea perspectivă asupra structurii sociale poate identifica pentru fiecare secvență funcțională a fiecărui proces tehpic cîte o categorie socială aparte, fragmentînd la ne- sfîrșit tabloul structurii sociale, și de clasă. Prin stratificări progresive, care rup continuitatea proceselor și raporturilor sociale de producție, in aceste lucrări — ce fac apel Ia diversitatea debordantă a universului tehnic contemporan — vor trece inevitabil in planul secund al analizei interesele economice radical diferite ale celor două clase fundamentale ale societății capitaliste și conflictul antagonist care determină evoluția contradictorie a întregului sistem social.
Mobilitatea socială în societatea 

capitalistă modernă și teza 

„dispariției46 clasei muncitoare

Revoluția tehnico - științifică
f - Ș /■': ■ r'- ■' ''I ........................ ■ ■ — .......... .........

contemporană și transformări

în profilul clasei muncitoare
ACULIN CAZACU : O bună parte dintre teoriile legitimiste și apologetice ale capitalismului caută să folosească astăzi in propriul lor interes ascensiunea unor noi factori tehnologici și informaționali în sistemele productive. Un obiectiv permanent al ideologiei burgheze, cum este cel al contestării rolului istoric al clasei muncitoare, este urmărit, astăzi, in sociologia burgheză, prin teza „schim

bării de roluri" și de „status-uri“ in structura de clasă a societăților capitaliste. Burghezia și proletariatul ar fi dispărut pur și simplu în urma acestor schimbări care, dependente de o nouă „matrice socială", apărută pe terenul 
„revoluției telematice" șl a „mega- 
informaticii", ar conduce. în viziunea acestor teorii, la o reașezare profundă a claselor și straturilor societății. Pozițiile acestora în structura socială ar fi determinate acum exclusiv de „diviziunea in
formațională a muncii".Este vorba, de pildă, de așa- numiții „mind workers", muncitori intelectuali, despre care vorbește Alvin Toffler într-o nouă lucrare a sa („Previews and Premises", New York, 1983) definindu-i ca o categorie socială nouă, cu un ridicat coeficient de intelectualizare și cu o capacitate sporită de înțelegere a producției. Ei nu pot reprezenta Insă o formă de trecere spre o structură socială cu totul nouă, lipsită de prezența clasei muncitoare, pentru că muncitorii intelectuali sînt și ră- min ca atare, și in societatea capitalistă dezvoltată, un detașament al clasei muncitoare, al clasei înstrăinate de produsele muncii sale, în viziunea simplificatoare a lui Alvin Toffler, propusă tn ultimii ani în tiraje de masă in literatura sociologică burgheză, „cel de-al 
doilea val" al progresului tehnic In producția socială ar fi avut ca rezultat apariția proletariatului, în timp ce „valul al treilea" ar aduce in prim-plan „cognitariatul". o tagmă a „preoților cunoașterii", pentru care interesul economic ar fi secundar și nesemnificativ tn raport cu cel cultural.Caracterul speculativ si Ideali- zant al acestui punct de vedere este aici explicit. Oricum, mai explicit decit apărea în lucrări anterioare ale aceluiași autor. Ruperea analizei sociale de mecanismele economice și postularea cunoașterii ca realitate în sine, capabilă să modifice radical raporturile de forță din societatea actuală și viitoare, conduce, in perspectiva deformantă pe care o propun asemenea concepții, la escamotarea tensiunilor sociale, a antagonismelor reale de clasă din capitalismul contemporan.Este adevărat că schimbările produse In dezvoltarea forțelor de producție, dezvoltarea puternică a științei șl tehnicii au produs transformări in profilul tuturor claselor sociale și, deci și in cel al clasei muncitoare contemporane. Partidul nostru a evidențiat, în acest sens, faptul că. In spiritul consecvent revoluționar al concepției materialist-dialectice și istorice, al unei viziuni dialectice. profund științifice asupra proceselor sociale contemporane, trebuie să avem tn vedere per

manent necesitatea de a îmbogăți și dezvolta principiile și conceptele teoriei revoluționare în raport cu profundele transformări care s-au produs in lume. Pornind tocmai de ia aceste procese și transformări reale, de la exigențele pe care le formulează revoluția știin- țifico-tehnică contemporană in fata activității sociale și politice, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că ridicarea continuă a nivelului de cultură, a nivelului tehnic al clasei muncitoare fac „să crească 
posibilitățile clasei muncitoare de 
a juca un rol mai important in 
conducerea și transformarea socie
tății, tocmai ca rezultat al creșterii 
conștiinței, al pregătirii sale teh
nice, tehnologice și științifice".Una din consecințele acestor transformări, a evoluției raporturilor de muncă sub impactul revoluției tehnico-știintifice este, fără îndoială, cerința de a privi raporturile dintre categoriile sociale direct productive Intr-o perspectivă mai cuprinzătoare. 
„Trebuie să privim puțin mai larg, evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, Însăși noțiunea 
de clasă muncitoare sau de prole
tariat. în orice caz, trebuie să cu
prindem neapărat in această no
țiune cea mai mare parte a Inte
lectualității. Intelectualitatea nu 
poate să se rupă sau să fie tra
tată ca o categorie in sine ruptă 
de clasa muncitoare. Forța ei este 
legată de clasa muncitoare și de 
țărănime, de fapt de aceste două 
categorii de bază. Pornind de la 
aceasta, după părerea mea, clasa 
muncitoare continuă să rămtnă — 
— in contextul larg al acestei no
țiuni — forța socială cea mai Im
portantă in țările dezvoltate".în construcția multora dintre teoriile reacționare, care neagă potențialul revoluționar al clasei muncitoare contemporane, izolînd-o de alte categorii sociale implicate astăzi direct în procesul de producție sint atacate principii- cheie ale determinismului istoric, Intre care și acela al prezenței și afirmării tot mai puternice a intereselor specifice de clasă ale muncitorimii. Este ignorat adesea cu bună știință faptul că muncitorimea modernă reprezintă o clasă a cărei exploatare economică și înstrăinare politico-socială nu sînt înlăturate cituși de puțin prin transformările introduse în urma modernizării procesului reproducției capitaliste.

CONSTANTIN NICA : Fragmentarea structurii de clasă intr-o multitudine de secvențe funcționale, inspirate în parte de multiplicarea debordantă a universului tehnic al producției, secvențe in care contradicțiile antagoniste dintre proprietarii mijloacelor de producție, pe de-o parte, și producătorii bunurilor materiale, pe de altă parte, apar mult estompate, constituie o trăsătură comună a numeroase lucrări sociologice apărute în ultimele decenii. Accentuarea acestei tendințe, o dată cu începutul anilor ’80. este la rîndul ei simptomatică.Sint bine cunoscute din anii '50 tezele privitoare la afirmarea In interiorul societății capitaliste a unei clase sociale noi, a nonpro- prietarilor, care ar participa însă nemijlocit și ar avea nu o dată un

ION UNGUREANU : In opinia unora din ideologii „armoniei sociale”, clasa muncitoare nu ar mai avea „motive revoluționare" fiindcă mobilitatea este așa de mare in țările capitaliste dezvoltate, incit realizează prin ea însăși acele schimbări din structura de clasă pe care ar fi trebuit să le producă revoluția socialistă. Sociologii- burghezi care susțin această teză nu sînt insă ei înșiși de acord asupra modului de calculare a ratei mobilității în aceste țări. Valorile mobilității, determinate prin procedee diferite de calcul, variază între 40 la sută și peste 20 la sută. Dacă am considera aceste date ca fiind reale, ar însemna că in mai puțin de un secol ar „dispare" nu numai clasa muncitoare, dar de fapt clasele sociale ca atare, că societatea capitalistă va fi în mileniul al treilea o societate „fără clase". Sint Insă reale aceste date ?
Nu, așa cum arată multi specialiști în studiul mobilității sociale, fiindcă ele cumulează efectele • a două tipuri de mobilitate calita

tiv diferite : mobilitatea structura
lă, care rezultă din schimbările in structura ocupatională, și mobilita
tea circulatorie sau „de schimb". Astfel, cînd un mare contingent de „lucrători manuali" trece la o ocupație „non-manuală" se înregistrează un anumit progres in condițiile generale de viață ale lucrătorilor respectivi, dar acest progres nu poate ti evaluat in termeni absoluți, ci totdeauna relativi. Nu are loc In acest caz o schimbare a poziției de clasă a muncitorului, ci a pozițiilor din structura ocupatională, ceea ce este cu totul altceva. Muncitorul care operează cu „semne și simboluri", care manipulează „hirtii și valori", nu este mai puțin un muncitor decit înainte, cind manipula „o- biecte și lucruri". De aceea, mobilitatea structurală este, in cadrul structurii de clasă a societății capitaliste, o falsă mobilitate socială. Așa cum reiese, de pildă, din cercetările întreprinse de Ralph Millband, rata mobilității reale n-a fost mai mare de 5 la sută in S.U.A. după al doilea război mondial, iar pentru întreaga comunitate europeană occidentală această rată variază între 3 și 8 la sută.De altfel, așa cum arăta sociologul R.M. Hauser, mobilitatea structurală se realizează doar pa termen scurt, atunci cînd există surse de recrutare in straturile superioare de venit, iar rata ei a început și ea să diminueze. In fapt, ca și reducerea „distanțelor" sociale dintre straturile apropiate, folosirea in anchetele sociologice a mobilității structurale indeplinește o importantă funcție ideologică : ea face inegalitatea socială mai puțin vizibilă decit inainte și „lasă profanilor impresia că posibilitățile sociale sînt tot mai deschise".„Societatea de consum", cu „a- fluența" produselor standardizate, lasă la un moment dat impresia că „stilurile de viață" ale muncitorilor s-au amestecat treptat cu cele ale burgheziei. Numeroase anchete socio-economice ajungeau in deceniul trecut la concluzia că, din moment ce familiile muncitorești sint dotate cu televizoare, mașini de spălat, case individuale, autoturisme etc., nu mai este nici o diferență între stilul lor de viață și cel al burgheziei. Nimeni nu neagă astăzi că a crescut nivelul de trai al clasei muncitoare din țările capitaliste dezvoltate, după cum este de asemenea evident că această creștere e rezultatul nemijlocit al luptei clasei muncitoare pentru îmbunătățirea condițiilor ei de viață și de muncă.Abundenta anchetelor sociologice efectuate in ultimii ani asupra rolului social al „muncitorului aflu- ent" (J.H. Goldthorpe și D. Lockwood) nu mai poate trece însă cu vederea nici schimbările produse în ultimul deceniu in stilul de viață al burgheziei mici și mijlocii contemporane. Aceste schimbări, arată E. Etzioni, fac ca tezele „muncitorului afluent" să fie acceptate doar cu multe rezerve. Fiindcă, de exemplu, consumul standardizat a „apropiat" doar pentru o scurtă perioadă stilul de viață al „clasei de mijloc" (burgheziei) și al clasei muncitoare. „Clasa de mijloc" are astăzi un „comportament de consum" din ce in ce mai puțin standardizat. O- biecte de consum mai scumpe, cum este îmbrăcămintea unicat sau confecționată artizanal, obiecte de artă originale, educația corespunzătoare aprecierii acestor obiecte devin mai importante azi pentru consumatorul burghez. Ceea ce nu este foarte vizibil pentru public (și nici chiar pentru sociolog), adică

un stil de viață bazat in mai mare măsură pe consumul „de semne" decit „de obiecte", scrie E. Etzioni, „diferențiază acum clasele sociale unele de altele și servește ca simbol al status-ului pentru cele a- flate pe o poziție mai înaltă". De altfel, așa cum au arătat chiar studiile asupra „muncitorului afluent", există o mare -diferență intre tipurile de sociabilitate, aspirații, ambiții și atitudini politice ale „clasei burgheze de mijloc", pe de o parte, și cele ale „elitei muncitorești", pe de altă parte. Așa se și explică de ce cei mai multi dintre muncitorii incluși în această categorie nu au părăsit sindicatele și mal ales nu și-au schimbat atitudinile lor politice.
CONSTANTIN NICA î îndoielile exprimate după 1960 tn ideologia burgheză cu privire la capacitățile „agentului Istoric revoluționar", apariția tezei după care clasa muncitoare nu ar mal fi astăzi în stare să mobilizeze întreaga societate capitalistă tn lupta revoluționară pentru emancipare socială, porneau de la premisa falsă că in capitalismul dezvoltat n-ar mal exista o clasă muncitoare pro- prlu-zisă sau că această clasă și-ar fi pierdut „spiritul revoluționar" și s-ar manifesta mai degrabă ca o clasă „conservatoare",.in orice.caz,, nerevoluționară. Teza „imburghe- zirii" clasei muncitoare din societatea capitalistă contemporană nu a fost de fapt niciodată acceptată ca atare In știința sociologiei, ea fiind mai degrabă criticată șl respinsă de sociologii occidentali, dar a putut „supraviețui" tn sqciologia contemporană datorită faptului că a fost „integrată" in ideologiile dominate ale burgheziei fiind folosită in scopuri mistificatoare și de manipulare politică. Iată de ce, pornind de la schimbările reale care au loc tn societatea capitalistă contemporană și deci și in structura acesteia, studierea și înțelegerea fenomenelor economico- sociale, a acțiunii legilor dialecticii in dezvoltarea societății contemporane scot cu putere in evidentă creșterea și afirmarea pe o scară mereu mai largă a potențialului revoluționar al clasei muncitoare.
ION UNGUREANU : Teoreticienii care susțin atenuarea și chiar dispariția spiritului revoluționar al clasei muncitoare extrag din tendința „participării" social-politice a oamenilor muncii In societatea capitalistă, teza că a- ceștla s-au „integrat" in această societate, iar din creșterea „mobilizării", teza după care partidele comuniste nu ar constitui decît o reprezentare politică „sectară" a clasei muncitoare. Se prezervă astfel, și Intr-un caz și in celălalt, ideea că nu ar exista o conștiință revoluționară de clasă a muncitorimii in țările capitaliste dezvoltate.Aceste teze au tn mod vădit o- biective ideologice mistificatoare, pe care adesea le pot atinge beneficiind de sprijinul unor teorii și cercetări sociale care au o anumită credibilitate publică întrucît sint prezentate ca „investigații științifice, neutre din punct de vedere politic". Aceste cercetări și teorii Iși pierd insă tot mai mult credibilitatea și sînt supuse criticii, mal intii chiar tn cadrul comunităților științifice respective. Se poate spune că In științele sociale occidentale se manifestă astăzi o atitudine critică tot mal susținută, nu attt față de obiectivele Ideologice și politice ale cercetărilor sociale, așa cum s-a Intîmplat in anii '60, cit fată de practicile de a ascunde, tn spatele unor metodologii sofisticate de analiză și interpretare a datelor empirice, realitatea in toată complexitatea ei. Iată de ce unul din cunoscuții specialiști. In metodologia cercetărilor sociale, H.M. Blalock, considera recent că lupta împotriva practicii de a dezinfor

ma cititorii și de a-i dezorienta, omițînd să li se comunice toate datele, să li se explice nu numai calitățile, dar și defectele metodelor și tehnicilor de investigare a realității sociale, reprezintă singura cale de a scoate „științele sociale" de sub suspiciunea cu care ele sint privite. Este tn afara oricărei Îndoieli că, tn măsura tn care cercetările sociale vor îndeplini dezideratul acesta, „baza științifică" a teoriilor „dispariției" clasei muncitoare In țările capitaliste dezvoltate va apărea In adevărata el lumină1: ca un șir de erori metodologice abil mistificate, ca un program Ideologic vădit antidemocratic și anticomunist.Dezbatere realizată de
loan STĂNESCU

Activitate la cercul de electrotehnică de la Palatul pionierilor și șoimilor patriei din CapitalăFoto : Agerpres

IERI S A ÎNCHEIAT

„Gala filmului cu tematică 
pentru tineret"

CORESPONDENTA DE LA COSTINEȘTl

Aseară s-a încheiat la Cos- 
tinești „Gala filmului cu te
matică pentru tineret", mani
festare inițiată și desfășurată 
in climatul de emulație ge
nerat de sărbătorirea a 21 de 
ani de la Congresul al IX-lea, 
eveniment ce s-a constituit, 
totodată, intr-un omagiu al 
cineaștilor adus zilei de 23 
August, sărbătoarea noastră 
națională.

Cum era și firesc, selecția 
a reunit cineaști din toate ge
nerațiile. Au fost prezenți la 
Costinești, de asemenea, și unii 
dintre acei ce reprezintă 
„schimbul de miine" al filmu
lui românesc, ’ studenții" "la 
I.A.T.C. Un punct din pro
gram a marcat și intenția 
(din păcate insuficient finali
zată) de a se ilustra si dez
voltarea activității din cine- 
cluburi.

Dincolo de diferențele valo
rice ori stilistice (de la fil
mul realist la cel poematic ; 
da ta ficțiune la filmul bazat 
pe documente, mărturii istori
ce ; de la drama eroică la co
media lirică, de la meditația 
gravi da largă desfășurare la 
pilula de sclnteietor umor), fil
mele vizionata au pus în evi
dență identitatea de Idealuri 
ce caracterizează pe cineaștii 
noștri, preocuparea lor comună 
de a transforma filmul Intr-un 
eficient instrument de tnriuri- 
re. Intr-un mijloc eficace da 
modelare spirituală.

Sub semnul filmului pentru 
tineret — tematică de largă, 
generoasă deschidere In acord cu universul bogat, larg cu
prinzător, variat al noilor ge
nerații — au fost relevate 
preocupările creatorilor noștri In direcția realizării unor fil
me politice de actualitate con
sacrate marilor înfăptuiri ac
tuale sau a unor filme istorice 
evocatoare ale luptelor pentru

independență, libertate națio
nală si socială. Au fost puse in 
evidență cerința de a se orien
ta mai decis către procesele 
transformărilor revoluționare 
din industrie și de la sate, de a 
spori interesul pentru explo
rarea universului omului con
temporan, a dimensiunilor 
conștiinței sale, a vieții sale 
sufletești, aspirația de surprin
dere a acestuia din unghiuri 
cit mai concludente (prin 
realism, prin originalitatea ex
plorării) — in miezul activită
ților profesionale in colectivi
tățile de muncă, pe marile 
șantiere ale țării, in labora
toare',1 dafși in intimitatea cal
dă a vieții de familie.

Realismul de esență, recep
tivitatea fată de problemele 
cele mai autentice ale omului 
contemporan, dorința de a 
contribui efectiv la modelarea 
lui morală, cetățenească, la 
cristalizarea înaltelor sale tră
sături social-politice, la stimu
larea resurselor sale creatoare 
— prin intermediul unor opere 
de autentică valoare artistică 
și putere de emoționare — au 
fost exigențele cel mai des 
exprimate și de către tineri in 
dialogurile lor cu cineaștii.

Prin cele aproape 40 de lu
crări cinematografice proiec
tate, priă variatele inițiative 
de domeniul culturii cinemato
grafice, prin rodnicia dialogu
lui regizorilor, scenariștilor, 
interpreților, operatorilor cu 
publicul, „Gala filmului cu te
matică pentru tineret" de la 
Costinești a dovedit mari re
surse atît sub raportul educă
rii tinerilor prin intermediul 
artei, cit și in privința apro
pierii creatorilor de viață, de 
frămintările și dorințele oame
nilor cărora li se adresează.

Natalia STANCU

ADNOTĂRI

CREAȚIE, ACTUALITATE, ANGAJARE
tn numerele 4 și 5/1986, 

revista „Steaua" publică o 
suită de articole grupate 
sub genericul Literatură și actualitate, cuprinzind opi
nii, delimitări, puncte de 
vedere susținute de poeți, 
prozatori, critici literari. 
Ceea ce se reține in pri
mul rind din această am
plă și binevenită dezbatere 
a revistei este punerea 
noțiunilor de angajare, 
responsabilitate și militan
tism literar intr-o perspec
tivă cuprinzătoare asupra 
evoluției literaturii române in ultimele două decenii. 
Pe lingi diversitatea și 
originalitatea orientărilor 
literare din anii care au 
urmat după al IX-lea Con
gres al partidului, ani de 
largă democratizare cultu
rală, sint reliefate legătu
rile organice ale creației 
contemporane eu literatu
ra din perioada interbelică. 
Se observă astfel preocu
pările autorilor de a arăta, 
cu judicioase argumente, 
că literatura actuală re
prezintă un moment de 
continuitate pe o treaptă 
superioară a tradițiilor li
terare românești, că ea 
este indestructibil legată 
de realitățile socialiste, de 
viața de astăzi, eu com
plexitatea ei socială, eco
nomică, politică, că ea 
răspunde, prin ceea ce are 
mai valoros, idealurilor 
omului din România con
temporană. fn cele mai 
multe articole se eviden
țiază totodată „pulsul în
noitor" al creației din a- 
ceastă perioadă distinctă, 
străbătută de un profund 
umanism, de autenticitate 
și realism. Literatura ulti
melor două decenii, scrie 
criticul Petru Poantă, „s-a 
plasat decis in plenitudi
nea realității, mai exact a 
realității vieții sociale. A 
depășit ilustrativismul. de
venind Interogativă și. de 
aceea, reprezentativă. So
cialul, politicul pot să-ți 
dea răspunsuri profunde 
dacă știi să le pui între
bări adecvate. (...) Această 
implantare dectsă in social 
(ți in poezie se observă o 
tot mai insistentă sociali
zare a eului) vine In întâmpinarea orizontului de 
așteptare al unui cititor 
extrem de receptiv. Se ci
tește. astăzi, 'Ia noi, foarte 
mult și cu folos : cartea 
pe teme de actualitate.

îndeosebi, după cum pie
sele de teatru de aceeași 
factură fac săli arhipline. 
Argumentul este In primul rind valoarea. Si să 
nu ezităm, in încheiere, de a afirma deloc riscant : 
regăsindu-și specificul prin 
întoarcerea la viata reală, 
literatura română contem
porană a devenit compe
titivă cel puțin in spațiul 
european."

Sint discutate, tn alte 
articole, conceptele de generație literară, roman politic. teza unității in diversitate, raportul dintre poezie și conștiință socială, 
dintre creație și angajare. 
Vorbind despre precarita
tea „turnului de fildeș", 
poetul Horia Bădescu face 
cîteva disocieri fine: „Con
tractul poetului cu eterni
tatea este contractul tim
pului Istoric trăit cu a- 
ceasta. Aventura poeziei 
este aventura sufletului 
omenesc intr-o anume zare. 
Intr-o anume vreme. Poe
tul este cronicarul evolu
ției și revoluției spiritului. Si nici o evoluție si nici o 
revoluție întru spirit nu se 
înfăptuiește In afara evo
luției și revoluției Istori
ce."

Din articolul lui 
Adrian Popescu am reți
nut această concludentă 
definire a rolului poeziei 
— și a responsabilității 
morale a scriitorului : „In
tr-un poet adevărat trăieș
te o întreagă națiune cu 
însușirile sale care o fac 
unică, de neconfundat in
tre alte națiuni. Poezia 
concentrează in cuvinte 
puține, dar esențiale o con
cepție asupra locului nos
tru in univers, o morală, 
un cod al comportării față 
de ceilalți. Avem cititori 
inteligenți, cultivați, care 
pretind adevăr și densitate 
ideatică, bogate experiențe 
sufletești, nu abilități pro
zodice fără ecou in con
științe. Responsabilitatea 
scriitorului (...1 nu se re
duce la o strictă respon
sabilitate de mlnuitor de- 
săvirșit al tehnicilor lite
rare. O atitudine morali, 
un simț al prezentului, 
neobișnuit, un ochi limpe
de care să citească in di
namica realității simburii 
viitorului i se pretinde 
neîncetat poetului."

M. COSTEA Grupaj realizat de Silviu ACHIM

DIN VREMURILE DE ÎNCEPUT 
ALE EPOCII FIERULUI. In zona car* tierului Simeria din municipiul Sfîntu Gheorghe, un grup de elevi de la Școala generală nr. 4, condus de profesorul Fran- cisc Botoș, a descoperit o așezare aparți- nind populației tracice de la începuturile epocii fierului. Au fost scoase la iveală vase mari din lut, de culoare neagră, cu buza fațetată și pintecul ornamentat cu ca- neluri late, oblice. Este cea dinții așezare din această epocă, descoperită în sud-estul Transilvaniei, reprezentând o verigă de legătură intre epocile bronzului și fierului. Avind in vedere importanța descoperirii, colectivul Muzeului județean din Sf. Gheorghe a hotărit să efectueze aici săpături sistematice. (Constantin Timaru, corespondentul „Scînteii").

MĂIESTRELE MlINI ALE MEȘ
TERILOR AURARI DACI. Rev,sta „Magazin istoric" a publicat în numărul său din iulie a.c. un interesant articol semnat de Alexandru V. Matei de la Muzeul județean de istorie din Zalău, despre recenta descoperire a unui valoros tezaur dacic la Șimleu Silvaniei — Cehei. Aici, doi copii, Mălin și Gigei Lazoc, au scos la iveală monezi și obiecte de argint, care, în urma investigației de specialitate, s-au dovedit a aparține unui mare tezaur alcătuit din 552 monezi și cinci obiecte de podoabă dacice, în greutate de peste 2,1 kilograme! Cele mai multe monezi au fost emise in orașul grecesc Dyrrhachium și poartă înscris pe ele numele magistraților așezării. Tezaurul de față, arată autorul studiului, cuprinde o serie monetară atestînd magistral încă necunoscuți în lista celor ce au bătut monedă in acest oraș antic, ceea ce îi sporește valoarea științifică. Obiectele de podoabă atestă măiestria meșterilor aurari daci, ornamentele lor distingîndu-se prin eleganță și armonie. Acest tezaur, care se adaugă multor altora descoperite in zonă, atestă elocvent prosperitatea acestei părți a Daciei în veacul I i.e.n., intensele legături cu lumea elenistică și romană.

CORApjERII DE P£ SOMEȘ»In Arhivele Statului din Cluj-Napoca se află fonduri care conțin mai mult de 70 mii documente despre municipiul Dej și împrejurimi. Acestea au fost inventariate și în mare parte prezentate în îndrumătorul ar- hivistic, volumul II. editat recent de Direcția Generală a Arhivelor Statului. Din multitudinile de știri pe care le oferă, deosebit de interesante sînt cele care se referă la exploatarea și comercializarea sării, la dezvoltarea unor meșteșuguri legate direct de acestea. Ia organizarea meșteșugarilor in bresle. Printre primele bresle atestate documentar in veacul al XV-lea se află și cea a corăbierilor („nautae"). care se ocupau cu transportul sării și al altor mărfuri cu plutele pe Someș. Documentele ne mai spun că potrivit cu principalele meșteșuguri practicate, breslele iși aveau și ulițele lor—7 Ulița Căruțașilor, Ulița Corăbierilor, Ulița Brutarilor. Ulița Rotarilor, Ulița Curelari- lor etc. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").
DRUMURILE CĂRȚII VECHI 

ROMANEȘTI. Menționam Ia această rubrică faptul că Intr-o comunițare susținută la consfătuirea anuală de la Tulcea privind valorile bibliofile din patrimoniul cultural național, Lazăr Ureche și Pavel Ciupe Înfățișau cîteva concluzii privind cartea românească din secolul al XVII-lea existentă în județul Bistrița-Năsăud. Multe dintre cele 39 de exemplare păstrate poartă însemnări din care se pot urmări lungile drumuri ale vechilor noastre cărți de-a lungul și de-a latul pămîntului românesc, dragostea adincă cu care erau păstrate, prețuite ori lăsate moștenire. Up exemplar al „Cărții românești de învățătură" tipărită la Iași in 1643 a fost consemnat mai intii in localitatea Românești din județul Bacău, apoi la Hangu în județul Neamț, după care în 1692 a ajuns In Transilvania, fiind semnalată la Dindeleag, în părțile Clujului, iar după mijlocul veacului următor în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, printre care Btăjenii de Jos, Rusu de Jos și Săsarm. O lucrare tipărită la 1688 la București s-a aflat o vreme în biblioteca marelui spătar. Radu Cantacuzino ; mai tir- ziu, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, ea a ajuns în Maramureș, iar pe la 1780 în Ilva Mare și apoi Maieru, in județul Bistrița-Năsăud. Cum o arată și exemplele de față, drumurile cărții vechi românești sînt tot atitea itinerare ale unor neobosiți mesageri ai unității noastre naționale.
VALORI NUMISMATICE. Receilt- fn colecțiile Muzeului județean Brașov au intrat circa 250 de piese numismatice donate de S. Weiss. Acestea se adaugă valoroasei colecții numismatice a muzeului care cuprinde circa 18 000 de piese : monede, medalii, decorații, insigne, bancnote. Printre acestea — ne spune muzeografa Luana Popa — numeroase monede dacice, romane, bizantine, ca și altele provenind de la monetării medievale, intre care și monede și probe monetare brașovene din veacul al XVII-lea. în colecțiile de medalii se găsesc decorații românești din veacul trecut, medaliile bătute de societatea numismatică română in 1904—1905 cu portretele lui Mircea cel Mare, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Petru Șchiopul, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Vaslle Lupu, plachete și medalii jubiliare consacrate marcării unor momente glorioase din istoria patriei : Unirea Principatelor. Războiul neatirnării, Unirea cea Mare
IZVOARELE RĂSCOALEI LUI |F|QRfA De curîn<3 a văzut lumina tiparului. la Editura Academiei, cel de-al IV-lea volum al corpusului documentar „Izvoarele răscoalei lui Horea", Seria A. Diplomațaria, volum . cuprinzind mărturii documentare din perioada mai 1785 — decembrie 1785. Colecția apare sub redacția acad. prof. Ștefan Pascu, volumul fiind alcătuit de Alexandru Neamțu, Lelia Tăuberi Ion Dordea și Volker Wollmann. Cele 426 documente publicate acum zugrăvesc opt luni din viața Transilvaniei de acum două secole, reliefînd că „revoluția nu se stinsese încă din conștiința celor ce o înfăptuiseră și care mai sperau să se rea- prindă și nici din conștiința acelora care o provocaseră prin atitudinea, comportamentul și silnicia lor" („Cuvînt înainte"). Date interesante sint cuprinse aici privind o serie dintre căpitanii lui Horea, intre care și fiul său, loan Ursu Horea, despre zvonurile și speranțele ce străbateau prin sate privind faptul că Horea trăiește, spiritul nou, mai hotărit care Însuflețește pe oamenii Apusenilor după răscoală, teama necontenită a autorităților, a nobililor in fața posibilității ivirii unui alt Horea.
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Domnului VIRGILIO BARCO VARGAS

Președintele Republicii Columbia BOGOTA In cinstea marii sărbători de la 23 AugustV

Cu prilejul instalării dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Columbia, vă adresez calde felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes'în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate, iar poporului columbian prieten prosperitate și pace.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Columbia, conlucrarea dintre țările noasțre pe plan internațional vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul și spre binele popoarelor român și columbian, al cauzei destinderii și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE SI CULTURAL-EDUCATIVE »Manifestări politico-ideologice și cultural-educative dedicate celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August au loc tn toate lo-

^Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm mise cuîmi tate și fericire.primit cu deosebită apreciere caldele dumneavoastră felicitări tri- ocazia Zilei naționale a țării noastre.face plăcere să vă adresez sincere mulțumiri și să vă urez sănă-

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Cronica zilei

Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România organizează in această perioadă .premergătoare marii aniversări de la 23 August, la sediu, precum și în întreprinderi și instituții din CAPITALA, expuneri și simpozioane ce evidențiază semnificațiile acestui eveniment de însemnătate istorică pentru poporul român, care a deschis calea unor transformări revoluționare în viața țării. Astfel, la întreprinderea de medicamente, I.R.E.M.O.A.S. și Banca Română de Comerț Exterior a fost prezentată expunerea „Actul revoluționar de la 23 August — începutul unei ere noi în istoria poporului român, in dezvoltarea patriei noastre pe calea independenței naționale și a progresului social". Manifestări similare s-au desfășurat la întreprinderile „Flacăra Roșie", „Miraj", „7 Noiembrie", întreprinderea textilă „Unirea", la Clubul sindicatelor din comerț. (Agerpres).

. /

A

>

23 August. La întreprinderile „Mecanica" din Vaslui și de rulmenți din Birlad a fost susținută expunerea cu tema „Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 — moment crucial in Istoria României". Pe aceeași temă, la bibliotecile din Huși și la cea a Casei de cultură din Birlad au fost vernisate expoziții de carte social-politică și beletristică. Sub genericul „August 1944 — August 1986 — luminos arc de triumf al libertății românești", clubul întreprinderii de rulmenți, ca și căminele culturale din Mălușteni. Epu- reni și Fălciu au găzduit dezbateri urmate de montaje literar-muzica- le. Manifestări similare se desfășoară in toate întreprinderile, casele de cultură și cluburile muncitorești din județ. (Petru Necula).

Tirgu Ocna: un oraș-stațiune

Cu prilejul Zilei naționale a Ecuadorului, joi după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri al condu-
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Filoteo Samaniego Salazar, ambasadorul “ Ecuador la București. Republicii(Agerpres)

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll”

BIRLAD: In funcțiune, 
o nouă capacitate 

de producțieîn cadrul programului de dezvoltare și modernizare a cunoscutei întreprinderi de rulmenți din municipiul Birlad a fost finalizată și pusă în funcțiune o nouă și importantă capacitate de producție. Este de remarcat faptul că utilajele modernei capacități de producție, cu înalte caracteristici teh- nico-funcționale, amplasate în spațiile existente, au fost asigurate prin autodotare de către propria secție de mașini-unelte speciale pentru prelucrarea metalelor prin 
' așchiere. (Petru Necula).

scară largă a unor materiale de construcții locale și folosirii raționale a energiei și combustibilului, ei au predat in acest an „la cheie" 1 470 apartamente, cu 70 apartamente mai mult față de prevederile planului. Un succes cu atît mai demn de subliniat cu cit, în perioada menționată au fost economisite materiale, ment. 175 a dus lamateriale de producție cu mai bine de 2 milioane lei. (Gh. Giurgiu).

în toate centrele miniere și siderurgice din Valea 
HUNEDOARA și Călan, șele Brad, Orăștie și precum și in comune ample manifestări politico-ideologice și cultural-educative. Muzeul județean și Filiala Arhivelor Statului Deva au organizat la Sime- ria un simpozion pe tema „Pagini din lupta muncitorimii hune- dorene sub conducerea P.C.R. împotriva exploatării capitaliste, pentru apărarea suveranității au participat structori din localitate. La casele de cultură, cluburile muncitorești și căminele culturale au loc seri de poezie patriotică, expuneri și dezbateri sub genericul „Pagini de luptă eroică a armatei române pentru eliberarea pămîntului românesc de sub ocupația fascistă"./ 
(Sabin Cerbu).

Jiului, In ora- Simeria, au loc

independenței și naționale", la care ceferiști și con-

AUGUSTcalitățile județului ARGEȘ. La întreprinderea minieră din Cîmpu- lung, numeroși oameni ai muncii au luat parte la simpozionul cu tema „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la organizarea și conducerea mișcării revoluționare și antifasciste din România", iar la Combinatul de fibre sintetice din același oraș a fost audiată expunerea „Semnificația istorică a actului de la 23 August ; contribuția României la războiul antihitlerist". Simpozioane, expuneri și întilniri cu activiști de partid și de stat se desfășoară și In Întreprinderile din Pitești și Cos- tești, la căminele culturale din numeroase comune ale județului. 
(Gheorghe Cirstea).

PETRI LA : Se înalță 
noul centru civic

rl-Blocurile noi, moderne, ce se dică in noul centru civic din orașul Petrila pun mai bine în valoare ansamblurile de locuințe „Minerul" și „Tudor Vladimirescu", unda în ultimele două decenii s-au construit peste 1 200 apartamente și nzai mult de 5 500 mp spații comerciale. în prezent, se efectuează ample lucrări de modernizare a bulevardului central prevăzut cu p'atru benzi de circulație și se finalizează alte importante lucrări edilitar-gospodărești care vor spori gradul urbanistic moașe așezări (Sabin Cerbu). al acestei fru- din Valea Jiului.
MUREȘ :

pesteConstructorii ințe au înscris fapte de muncă in cronica întrecerii socialiste. Astfel, ca rezultat al organizării judicioase a muncii pe fiecare șantier, utilizării pe

Apartamente 
prevederimureșeni de locu- în aceste zile noi

Ascensiuni
(Urmare din pag. I)
unor obiective indus
triale de mare impor
tantă a adus un suflu 
nou, hotăritor in viața 
orașului, intinerindu-i 
puterea creatoare, im- 
prospătindu-i viața de 
zi cu zi și imbogățin- 
du-i contribuția la 
propășirea țării. Și nu 
trebuie să fii neapărat 
specialist pentru a ob
serva că ceea ce se 
construiește la între
prinderea de vagoane 
era greu de crezut in 
orășelul din urmă, să 
zicem, cu două decenii. 
Dacă s-ar pune cap la 
cap vagoanele con
struite de întreprinde
re in cei treisprezece 
ani de existență, ar 
rezulta un tren lung 
de 700 km, acoperind 
distanța dintre Timi
șoara și Constanța. S-a 
început cu vagoane 
pentru cereale, iar pe 
parcurs gama s-a di
versificat : vagoane
pentru cărbune, pentru 
minereu, pentru trans
portul materialelor in 
vrac, vagoane cister
nă. Ing. Constantin

importante cantități de între care 3 400 tone ci- tone otel brut, ceea ce diminuarea cheltuielilor
SATU MARE : Utilaje 
de mare productivitateIn cadrul acțiunii de modernizare și reutilare a întreprinderii „Solidaritatea" din Satu Mare au fost puse în funcțiune 154 de noi mașini de mare productivitate. O dată cu montarea noilor utilaje s-a executat și reamplasarea celor existente. Un fapt demn de remarcat este că noile utilaje au fost montate și reglate de muncitorii și specialiștii întreprinderii sătmărene cu sprijinul unităților furnizoare — I.U.P.S. Botoșani șl „Tehno- metal" — București, (Ocțav Gru- meza).

ARGEȘ : Unități 
prestatoare de servicii 

la satejudețului Argeș conti- dezvolte unitățile pres- servicii către populație.în satele nuă să se tatoare deO gamă largă de astfel de servicii, de exemplu, s-a înființat in comuna Priboieni. Este vorba de unități de cizmărie, croitorie, tapițerie, frizerie-coâfură, zugrăveli, tîm- plărie, construcții, reparații auto și altele. Unități similare există, și în comunele Poiana Lacului, Leor- deni, Rucăr, Stîlpeni, Vedea. Domnești. (Gheorghe Cirstea).

Pop, directorul între
prinderii, un om tinăr, 
cu o matură si chib
zuită gindire, îmi vor
bea despre faptul că 
la ora actuală colecti
vul de oameni ai mun
cii dispune de o bună 
calificare, așa incit u- 
nitatea iși achită cu 
promptitudine sarci
nile de export, care 
dețin o pondere deo
sebită in activitatea 
întreprinderii. Intere
sant este faptul că 
majoritatea muncito
rilor sint calificați la 
Liceul industrial nr. 1 
și școala profesională 
din oraș, iar orele de 
specialitate se desfă
șoară in întreprindere, 
in cadrul unor săli de 
clasă special amenaja
te, cu o dotare cores
punzătoare. Am vizi
tat și alte obiective, 
cum ar fi întreprinde
rea de producerea și 
industrializarea legu
melor și fructelor, în
treprinderea de anve
lope, unde impresiile 
au fost aceleași: mun
că stăruitoare, sub 
semnul profundei res
ponsabilități. Am in-

cimpie
tilnit peste tot oameni 
născuți in Caracal, iar 
alții veniți de cițiva 
ani, din satele înveci
nate sau mai îndepăr
tate.

Oraș care se trans
formă armonios sub 
aspect edilitar. Ca
racalul are și o viață 
culturală intensă. In 
vechea și frumoasa 
clădire a Teatrului 
popular, activează mai 
multe formații artisti
ce, dintre care cea de 
teatru este o prezență 
prestigioasă in Festi
valul național „Cin- 
tarea României". Al- 
zătuită din artiști (de 
un nivel remarcabil) 
de diverse profesii, 
echipa de teatru susți
ne o cvasistagiune, 
avind un repertoriu di
vers, cu piese ce se 
intîlnesc și pe scenele 
teatrelor profesionis
te. De asemenea, fiin
țează un bun cenaclu 
literar, ai cărui mem
bri semnează in diferi
te publicații din țară. 
Cu o pulsație tinără, 
orașul este. tot
odată, un reper al 
zontemporaneitâții.

cinema
• conspirația : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30
• Cu miinile curate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 17,45; 19,45
• Noi, cei din linia
SĂRII (31 28 13) — 15;
• Șapte băieți și
UNION (13 49 04) —
15,45; 18; 20
• Aventuri Ia Marea Neagră : LIRA
(317171) — 15,30; 18,30, MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 18,30
• Explozia: PACEA (71 30 85) — 15; 
17,15; 19.30
• Emisia continuă : 
(10 67 40) — 15; 17,15.
• Omenirea împotriva
Ciociara : STUDIO (59 53 15)
11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30
• întunecare — 14; 16. Călărețul
electric — 18; 20 : POPULAR (35 15 17)
• Evadarea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Furtună in Pacific : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30
• Cu prețul vieții : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

întii : DRUMUL
18,30
o ștrengărită : 
9; 11,15; 13,30;

VIITORUL
19,30 

războiului.
9,30;

• tl Iubesc pe Victor — 9; 11; 13, 
Misterul statuii de aur — 15; 17; 19,15: 
DOINA (16 35 38)
• Ultimul mohican — 9; 11; 13, în 
vizită la Van Gogh — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Dispariția statuetei de jad : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45; 20. MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15,30; 19
• Salamandra : PATRIA (11 86 25) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Atenție Ia pana de vultur :
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30 
18; 20, ARTA (213186) — 9;
13,30; 15,45; “
(33 29 71) — 9 .
• Fiii „marii ursoaice"
(17 55 46) —
20, COSMOS 
15,45; 18; 20
• Potopul
(49 48 48) —
• Imperiul 
(79 71 26) —
(47 46 75) — 9;
RORA (35 04 66) ...
• Infernul din zgirie-nori 
FARUL (15 87 67) — 9; 12;

GRI-
15,43; 

(213186) — 9; 11,15;
18; 20, FLOREASCA

; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20 
GIULEȘTT 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30;

(III, IV) : COTROCENI 
15,30; 18,30

contraatacă : VOLGA 
9; 12; 16; 19, GLORIA 

11,30; 14; 16,30; 19, AU- 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19 

’ : LUCEA- 
15,45; 19

tri organizarea consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, în localitățile urbane și rurale din județul TE
LEORMAN se desfășoară în a- ceste zile numeroase manifestări politico-ideologice și cultural-ar- tistice dedicate marii sărbători naționale de la 23 August. în întreprinderi și instituții, la casele de cultură și cluburile muncitorești, in muzee și biblioteci au loc expuneri, dezbateri, evocări, expoziții de carte și artă plastică, recitaluri de muzică și poezie patriotică. La Casa de cultură din municipiul Turnu Măgurele a fost prezentată expunerea . 1944 — 23 Augustde triumf peste un timp eroic", urmată de un spectacol omagial. „Sub flamura lui August" se Intitulează expoziția de carte social- politică și beletristică deschisă la bilioteca județeană din municipiul Alexandria. Manifestări politico- educative similare, sub genericul „August — columnă vie a libertății noastre", sint prevăzute și la , așezămintele culturale din comunele Poeni, Tătărăștii de Jos, Dră- gănești Vlașca, Orbească, Olteni și altele. (Stan Ștefan).

„23 August 1986 — arc

în unități economice, la case de cultură, cămine culturale și cluburi muncitorești din județul 
SIBIU se desfășoară ample manifestări politico-educative și cul- tural-artistice dedicate aniversării a 42 de ani de la revoluția de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944. în localitățile Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Harghita, Dumbrăveni, Copșa Mică, Ocna Sibiului, Tălmaciu și Avrig, precum și la întreprinderile „Independența" și „Balanța", la întreprinderea de piese auto, la „Carbo- sin", „Vitrometan", „Automecani- ca“, „7 Noiembrie", întreprinderea mecanică Mîrșa se desfășoară un ciclu de expuneri — „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe împliniri socialiste", „Viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu — pildă de e- roism și abnegație revoluționară", „Spiritul Congresului al IX-lea al P.C.R. — spirit profund înnoitor in toate domeniile vieții economi
ce și sociale". (Ion Onuo Nemeș).în organizarea Consiliului județean de educație politică și cultură socialistă VASLUI, tn localitățile vasluiene au Ioc tn aceste zile numeroase manifestări' cultu- ral-educative dedicate zilei de

în lntîmplnarea zilei de 23 August, in toate localitățile din județul CONSTANȚA au loc numeroase manifestări politico-ideologice și cultural-educative, în cadrul cărora sint omagiate marele act revoluționar, înfăptuit de poporul nostru condus de partid in 1944, realizările remarcabile în construcția socialistă. Astfel, la întreprinderea de construcții navale Constanța a fost prezentată expunerea „Grandioasele ctitorii ale «Epocii Nicolae Ceaușescu»", iar Ia întreprinderea de exploatare a flotei maritime și la Combinatul de lianți și azbociment Medgidia a fost prezentată expunerea „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la întărirea politicii de pace și colaborare internațională". Au fost deschise expozițiile de carte „Omagiu eliberării" — la librăriile „Ml- hai Eminescu", „Tomis" și „Tineretului", precum și expozițiile de grafică contemporană cu lucrări inspirate din realizările poporului nostru în construcția socialismului,- deschise în sălile Muzeului de artă din Constanța și în stațiunea tineretului de la Costinești. (George Mihăescu).Sub genericele „Actul de la 23 August 1944 in slujba intereselor fundamentale ale națiunii noastre", „42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă" și „1965 — 1986 — epocă de lumină și Împliniri", Ia casele orășenești de cultură, cluburile și căminele culturale din județul MUREȘ au fost organizate simpozioane, evocări, expuneri și mese rotunde, susținute de cadre didactice universitare și din învățămîntul de cultură generală, activiști culturali, scriitori, istorici și muzeografi. Totodată, în localitățile în care au avut loc mari lupte împotriva cotropitorilor fasciști, intre care Iernut, Oarba de Mureș și altele au fost organizate simpozioane, urmate de vernisarea unor expoziții de artă plastică. De asemenea, pe scene in aer liber au loc spectacole omagiale intitulate : „Partidul — Ceaușescu — România", Ia care Iși dau concursul formații artistice de amatori laureate ale Festivalului nă- țibnal „Cîntârea României". 
(Gheorghe Giurgiu).

Ceea ce se face In 
prezent in Tirgu Ocna, 
situat pe cursul mij
lociu al Trotușului, 
la intilnirea zonei 
montane cu cea sub
carpatică, se 1ace pen
tru ca localitatea să 
devină și o stațiune 
balneară. Sanatoriul 
subteran pentru tra
tarea afecțiunilor ast
matice, amenajat in
tr-o salină, izvoarele 
de apă minerală și 
băile din parcul cen
tral, complexul turis
tic și de agrement de 
pe masivul Măgura, 
cadrul natural de un 
pitoresc aparte, clima
tul blind de 
sint tot atitea 
mente pentru 
stațiune. Pentru 
n-a mai trecut 
multă vreme prin Tir
gu Ocna nu mai recu
noaște orașul. Locul 
caselor mici, insalu
bre, al străzilor întor
tocheate și prăfuite, a 
fost luat de construc
ții mari, moderne, de 
blocuri de locuit cu o 
arhitectură deosebită, 
care conferă persona
litate localității, de 
bulevarde largi și 
străzi modernizate. 
Au fost înălțate, tot
odată, edificii social- 
culturale și edilitar- 
gospodărești : școli,
grădinițe, case de cul
tură, cinematograf, 
spital, spații comercia
le și de servire ; s-au 
extins rețelele de apă, 
canalizare și termofi- 
care, a fost construită 
o piață agroalimentară 
modernă.

Și toate acestea, 
după cum afirma cu 
mîndrie și satisfacție 
tovarășa Maria Giur
giu, primarul orașului, 
au fost înfăptuite nu

tv

cruțare 
argu- 
orice 
cine 

de

mai în perioada care 
a trecut de la Con
gresul al IX-lea al 
partidului. Realizările 
social-culturale și edi
litar-gospodărești au 
la bază o puternici 
dezvoltare economică. 
Forajul sondelor și ex
tracția țițeiului, ex
ploatarea modernă a 
sării, prelucrarea lem
nului, mica industrie 
sint doar citeva din 
activitățile economice 
care cuprind cea mai 
mare parte din forța 
de muncă a orașului.

Ce-i preocupă la ora 
actuală pe locuitorii 
din Tirgu Ocna ? Din 
discuțiile avute cu 
edili, deputați, cu 
muncitori, cu cetățeni 
tineri și virstnici, am 
reținut dorința lor de 
a face din Tirgu Ocna 
un oraș-grădină, o sta
țiune in care oamenii 
din țară să vină să se 
odihnească, să-șl în
grijească sănătatea.

Orașul iși sporește 
zestrea edilitar-gospo- 
dărească prin con
strucția de noi blocuri 
de locuit și diferite 
alte obiective de larg 
interes. Tn centrul ora
șului, se află in plină 
construcție un hotel 
turistic dotat cu spa
ții de cazare, unități 
de alimentație publi
că și o bază de trata
ment. Aici vor fi ca
zați cei care vor veni 
la sanatoriul subteran, 
ca și la viitoarele băi 
minerale din parcul 
orașului. In curind va 
începe construcția 
noului ansamblu de 
locuințe „Republicii".

Un fapt se impune 
menționat : aproape 
tot ce se face pentru 
buna gospodărire și 
înfrumusețare a ora-

v r

20,20
20,33

30.45

20,00 Telejurnal • In tnttmpinarea 
marii sărbători naționale
Actualitatea In economie
Vară românească, Cintece și ver
suri
Cadran mondial (color). Româ
nia — Ceaușescu — Pace

81,00 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor". Episodul 11

81,25 Tutunul sau sănătatea — alegeți t 
(color)

81,35 Timp al mărilor Înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu • Lu
mină din Ostrovul Mare. Reportaj

81,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE• Pe stadionul „1 Mai" din Piteștiau început joi întrecerile celei de-a 70-a ediții a Campionatelor republicane de atletism pentru seniori. Iată rezultatele înregistrate în ziua inaugurală a competiției : Masculin : 3 000 m obstacole — Augustin Barbu (Steaua București) — 8’58”36/100 ; 400 m plat — Horia Toboc (Steaua București) — 47”60/100 ; aruncarea greutății — Sorin Tirichiță (Metalul București) — 19,39 m ; 100 m — Paul Stanciu (Steaua București) — 10 ’617 100 ; 110 m garduri — Li viu Giur- gian (Dinamo București) — 13”60/ 100 ; feminin : 400 m plat — Mihaela Ene (Politehnica Timișoara) — 51”67/ 100 ; 100 m plat — Nicoleta Căruțașu (Dinamo București) — 11’64/100 ;3 000 m — Elena Fidatov (C.S.M. Tulcea) — 9’12”88/100.• Joi, pe stadionul „Giulești" din Capitală, în cadrul competiției de fotbal „Cupa municipiului București", formația Autobuzul a Întrecut cu scorul de 2—1 (0—1) greșul-Vulcan, In timp dispus cu 2—0 (1—0) de Astăzi, de la ora 16,30, stadion, sint programate ultimele meciuri ale competiției : Progresul- Vulcan — Automatica și Rapid — Autobuzul, acesta din urmă contînd ca finală a turneului, aflat la ediție.• Turneul internațional de bal pentru junioare de la

echipa Pro- ce Rapid a Automatica, pe același
a 20-ahand- Lovec (Bulgaria) s-a încheiat cu victoria selecționatei României (6 puncte), urmată în clasamentul final de formațiile R.D. Germane (4 p). Bulgariei (2 p) și R.F. Germania (zero puncte). în ultimul meci al competiției, tinerele handbaliste române au întrecut cu 22—18 (10—8) Bulgariei.• Cea de-a 5-a partidă a lui pentru titlul mondial de se desfășoară la Londra intre marii maeștri sovietici Gări Kasparov și Anatoli Karpov, a fost cîștigată de Karpov Ia mutarea a 32-a. In prezent, scorul meciului este egal : 2.5—2,5 puncte. în partida a 6-a, programată astăzi, Kasparov va avea piesele albe.

echipameciu- șah, ce

• Sint timid, dar mă tratez : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro
mân) : „George Enescu" — spectacol 
de sunet și lumină. Andrei Roșianu
— vioară. La plan Andrei Tănăsescu
— 19,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ce-țl doresc eu 
țle, dulce Românie" — 21
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Pompiliu 
de Pompadour — 19,30, (grădina Boe
ma) : Eu vă fac să rideți.. la Boema
— 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Nu 
vorbiți in timpul spectacolului — 18

I

REALITĂȚI REVELATOARE 
DIN LUMEA CAPITALULUI y

„Newsweek-- , Drama oamenilor fără adăpost
• In ciuda măsurilor adoptate, numărul celor fără locuință continuă să crească • O mamă 
cu șase copii se întreabă : unde vom dormi astăzi ? • Aziluri de noapte desprinse parcă 
din paginile lui Dickens • Virsta medie a celor lipsiți de adăpost — 34 ani • 87 la sută 
din persoanele fără locuință din Ohio au declarat că au avut „cîndva" de lucru • Nu se 

întrevăd programe de remediere

Acțiunea publică „Miini de-a curmezișul Ame- ricii”, desfășurata „in sprijinul celor săraci și lipsiți de adăpost" din Statele Unite, a pus in evidență existența unor probleme sociale deosebit de acute in această țară. Dincolo de unele aspecte controversate - un șir de exponenți ai opiniei publice exprimîndu-și rezerve față de eficacitatea unei asemenea acțiuni filantropice, mai ales in condițiile in care menținerea la un nivel ridicat a cheltuielilor militare se face pe seama reducerii fondurilor destinate nevoilor sociale - manifestarea amintită a constituit un prilej de a atrage atenția asupra situației grele a unor largi categorii de cetățeni americani. Semnificative in acest sens sint și constatările revistei „NEWSWEEK".
„O lume a disperării* - astfel numește revista pe cei 

lipsiți de adăpost, pe cei pentru care nu există cuvinte 
cum ar fi „acasă", „cămin*. Zi și noapte - scrie revista

— indiferent de vreme, ei iși duc viața sub cerul liber, 
cerșind pe trotuoare, la vreun colț de stradă. Pentru 
odihnă au la „dispoziție" o bancă ; patul lor este 
direct pe caldarim, pe sub poduri, pe lingă clădiri. 
Cind vremea este rea, ei se adăpostesc in cutii de 
carton; cel mai adesea ii vezi insă indurind cu stoicism 
intemperiile, „protejați" doar de cite o folie de plastic, 
ori de o pinzâ impermeabilă.

In ceea ce privește S.U.A. - scrie „Newsweek* - 
totalul celor care nu dispun de un acoperiș deasupra 
capului variază, in funcție de sursele de unde pro
vin aceste date, de la citeva sute de mii ia citeva 
milioane.

In cuprinsul articolului, semnat de Jonathan Alter 
(la care au colaborat cu date și fapte corespondenții 
din Washington și Boston ai revistei, fiind, totodată, 
inserate și informații primite de la birourile publicației 
din alte localități din Statele Unite, se arată :„Afară, tn frigul In canicula verii, zeriei apare și tor. Un cărucior lucruri claie peste tîrit de colo pină colo, de o arătare murdară, un om sfîrșit Aceasta este cea mai bogată și mai puternică națiune de pe pămînt, pare să gîndească el — sau de fapt este gata s-o strige către trecători. Dar pentru cel fără adăpost, care-și odihnește trupul lingă grătarul de la de ori De vreun Departamentul Muncii mat că rata șomajului era de 6,9 la sută. Astă cind dintr-o parte in alia, se anunța că 6ituația celor fără locuință, această «lume a disperării-, este mai gravă decit oricind de la marea 1929—1933.Este greu exactitate numărul celor fără adăpost — «oamenii străzii», cum sint ei numiți — unele date estimative indicind 350 000, Au devenit astfel cazuri extreme, evidențiat cazul șase copii fără adăpost ; sau faptul că pe străzile din Manhattan un absolvent al Universității Harvard, promoția 1979. rătăcea in Cei fără adăpost sluțesc națiunii cind aceasta se in oglindă.Cit despre azilurile de acolo unde acestea există, desprinse din paginile lui Dickens.

mușcător, sau simbolul mimai îngrozi- încărcat cu grămadă este

gurile de aerisire ale liniilor metrou. asemenea gînduri cuvinte nu au nici un sens, fapt, pentru nimeni nu are sens. în noiembrie 1985, a infor- in țară iarnă, gerurile cuprinseseră țara
în întreaga perioadă criză economică dinsă se determine cu

altele 3 000 000. cunoscute multe Astfel, a fost unei mame cu
neștire, chipul priveștenoapte, ele par

într-un șir de măsuri pentru timpul nopții în aziluri a celor fără locuință. Asemenea măsuri au fost întreprinse la New York, Boston și Philadelphia. Realitatea însă arată că locurile existente cămine mizere sint i insuficiente pentru a acoperi ne-
orașe s-au luat adăpostirea pe

! în aceste de departe
cesitățile. Departamentul pentru locuințe și dezvoltarea orașelor a constatat că, in 1984, tn întreaga țară existau numai 91 000 paturi în astfel de aziluri, ceea ce, potrivit chiar celor mai conservatoare estimări, Înseamnă un pat la fiecare trei-patru persoane fără adăpost. Dacă se consideră că numă-

Adăpost... la gura de aerisire a metroului

șomerul J. Philips înUnul din numeroșii „oameni fără adăpost" : .„locuința" sa construită din bucăți de carton, așezate, cind timpul este mai răcoros, deasupra unei guri de aerisire a liniei de metrou din Philadelphia (S.U.A.)

șului se realizează 
prin munca și contri
buția cetățenilor. La 
modernizarea străzi
lor, la amenajarea 
spațiilor verzi dintre 
blocuri, a parcurilor, 
la extinderea rețele
lor de apă și canaliza
re din cartierele „Ti- 
sești", „Gălean" și 
„Vilcele", la construc
ția podurilor de peste 
Trotuș au participat 
mii și mii de oameni, 
care au efectuat un 
volum de muncă pa
triotică in valoare de 
peste 50 milioane lei. 
De curind, cetățenii 
din zona centrală a 
orașului au hotărit să 
renunțe la serviciile 
specializate ale Ex
ploatării de gospodă
rie comunală și să se 
ocupe ei înșiși de în
treținerea străzilor, 
clădirilor, spațiilor 
verzi, a monumentelor 
istorice și de artă. Ini
țiativa lor s-a concre
tizat pină acum intr-o 
economie la bugetul 
local in valoare de 
peste 200 000 lei.

Zilnic, in 
orașului, în 
pot fi văzuți 
oameni care, 
de la muncă, vopsesc 
gardurile și băncile, 
îngrijesc casele. In
tr-un cuvînt, dau așe
zării lor un aspect de 
oraș civilizat. Acestea 
fiind faptele, ne-am 
dat seama că diplome
le de fruntaș in între
cerea socialistă pen
tru cea mai gospodă
rită localitate pe care 
le-am văzut in biroul 
primarului iși merită 
locul.
Gheorqhe BALTA corespondentul „Scînteii"

parcurile 
cartiere 

zeci de 
reintorși

a
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 august, ora 21 — 11 august, 
ora 21. In țară : Pe un fond de vreme 
caldă, caracterul de Instabilitate se va 
manifesta in cea mal mare parte a 
țării. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse locale de ploaie, mai ales 
In cursul după-amiezelor in zonele de 
deal șl de munte. In rest, averse izola
te. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări în zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 șl 20 de grade, iar cele 
maxime între 22 șl 32 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vremea vg 
fi ușor instabilă, cu cerul variabil, fa
vorabil aversei de ploaie. Vintul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila Intre 16 șl 18 
grade, iar cele maxime Intre 30 și 33 
de grade.

rul celor fără locuință depășește un milion, atunci înseamnă că există un pat la mai mult de 10 persoane fără locuință. Ceea ce, desigur. Înseamnă mult prea puțin.«Situația devine tot mai grea» — spune Marc Smolonski, funcționar în cadrul Departamentului pentru locuințe, care studiază această problemă. «Iar, răspunsul — adaugă el — este complet neadecvat».Cit privește răspunsul guvernului federal, acesta a fost insuficient, iar agenția, constituită în urmă cu doi ani pentru a coordona ajutoarele, a făcut prea puțin. în 1983 Congresul a acordat prin buget suma de 8 milioane dolari Departamentului Apărării, pentru a asigura spații celor fără locuință în depozite și barăci dezafectate ale armatei. Dar Pentagonul a declarat că nici o municipalitate nu s-a arătat amatoare să preia oferta, astfel incit pînă la urmă banii au fost, în mare parte, cheltuiți pentru a acoperi unele necesitățiHaddow, secretar general al Departamentului pentru sănătate șl servicii, a declarat că nu se întrevede nici un alt program de ajutorare pentru cei fără locuință. «Noi — a spus Haddow — considerăm că aceasta este o problemă locală, care trebuie soluționată pe plan local».în orice caz, programele pri- vindu-i pe cei fără locuință, cu . venituri reduse și persoanele handicapate nu constituie o prioritate pentru guvern. Din 1981 și pină în prezent, 200 000 de bolnavi mintal au pierdut dreptul de a obține ajutoare. Timp de mai mulți ani, in numele înnoirii urbanistice, fonduri federale au fost folosite pentru eliminarea din zonele mai centrale ale orașelor a azilurilor învechite.«Tot ceea ce putem noi să facem, declară Ralph Hughes, directorul unui supraaglomerat azil din Boston, este să-i menținem pe acești oameni în viață». Cam la atît se rezumă ajutorul pe care-1 vor primi cei rămași fără locuință. «Dar nici acesta nu va mai fi ușor de oferit» — adaugă el".

militare. C. McClain

în afară de acest text, revista Newsweek" inserează, intr-o casetă, și următoarele date elocvente :
• Din 1 000 de persoane fără 

locuință care au fost investigate 
in statul Ohio, 80 la sută 
bărbați, două treimi erau 
87 la sută au declarat că au

cindva" de lucru ;
• Virsta medie - 34 ani ;
• Unii au precizat că 

rămas fără locuință de mai puțin 
de un an, alții de peste 
chiar mai mult;

• Peste 50 la sută 
întrebați asupra cauzei 
determinat ca ei să râminâ 
locuință au menționat 
economici".

erau 
albi, 
avut

au

un an și

din cei 
care a 
i fără 

„factorii



MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI DE 23 AUGUST

PHENIAN 7 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacrate 
zilei de 23 August, la Cooperativa 
agricolă de producție „Prietenia 
coreeano-română", din localitatea 
Sambong, a avut loc o adunare 
festivă.

Au fost evocate semnificația is
torică a zilei naționale a poporu
lui român, drumul de luptă ți rea
lizări parcurs de poporul român, 
evidențiindu-se succesele dobindite 
de România socialistă in cei 21 de 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., cind tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost ales in 
funcția supremă in partid.

A fost reliefat cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie romăno- 
coreene, subliniindu-se ci factorul 
dinamizator al prieteniei ți cola
borării dintre cele două partide ți 
țări il constituie intilnirile frec
vente, devenite tradiționale, dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, ți tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene.

In încheiere a fost prezentat un 
film artistic românesc.

ISLAMABAD 7 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea revoluției de eli
berare socială si națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, la Rawalpindi a 
avut loc deschiderea unei expoziții 
românești de carte și fotografii. 
Un loc de cinste în cadrul expo
ziției îl ocupă lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, apărute in di
verse limbi de circulație interna
țională, precum și in limba urdu 
— limba națională pakistaneză. Au 
fost prezentate, totodată, o serie 
de cărți dedicate vieții ți activi
tății neobosite a șefului statului 
român puse in slujba celor mai 
nobile idealuri ale poporului ro
mân, ale întăririi păcii ți colabo
rării internaționale.

Expoziția a fost deschisă de 
Chaudhry Sujaata Hussain, minis
trul pakistanez al informațiilor ți 
radiodifuziunii, care a reliefat suc
cesele deosebite obținute de 
poporul român in diverse domenii 
de activitate, sub conducerea în
țeleaptă a președintelui său, to
varășul Nicolae Ceaușescu. El și-a 
exprimat speranța că relațiile de 
prietenie ți cooperare dintre Româ
nia și Pakistan se vor dezvolta in 
continuare in folosul ambelor țări 
și popoare.

Televiziunea și ziarele pakista
neze au prezentat ample imagini 
și articole consacrate evenimentu
lui.

VIENA 7 (Agerpres). — La 
Primăria Vienei, a avut loc ver

nisajul unei expoziții de artă 
plastică contemporană românească. 
Expoziția —reunind 95 de valoroa
se lucrări — oferă o imagine su
gestivă a dezvoltării artelor plas
tice in România.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evidențiate semni
ficația actului de la 23 August 1944 
pentru destinele poporului român, 
marile realizări obținute de Româ
nia in cei 42 de ani de înaintare 
liberă ți independentă pe calea 
progresului și bunăstării. Au fost 
subliniate succesele istorice în dez
voltarea economiei, ' în înflorirea 
științei, artei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului înregistrate 
mai ales în ultimii 21 de ani, de 
cind la conducerea partidului și 
statului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A fost relevată, totodată, contri
buția manifestărilor culturale la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei ți colaborării 
dintre România și Austria.

BRASILIA 7 (Agerpres). — In 
orașul brazilian Belo Horizonte a 
fost organizată o seară culturală 
românească. Cu acest prilej, a fost 
prezentată conferința „Cultura și 
arta în România" și s-a interpre
tat muzică instrumentală româ
nească. Participanta au vizionat, 
de asemenea, filmul artistic de lung 
metraj „Vlad Țepeș". Mijloacele 
de informare în masă din Brazilia 
au publicat numeroase materiale 
privind istoria, cultura și civiliza
ția poporului român, bogăția și va
rietatea tezaurului folcloric și ar
tistic al țării noastre, precum ți 
valoarea patrimoniului turistic de 
care dispune in prezent România.

ROMA 7 (Agerpres). — O zi cul
turală dedicată României a fost 
organizată în localitatea italiană 
Roccagorga. In acest cadru a fost 
subliniată semnificația înfăptuirii 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 pen
tru dezvoltarea ulterioară a țării 
noastre. Au fost evidențiate reali
zările obținute de România socia
listă în cele peste patru decenii de 
la actul istoric din august 1944 și, 
în mod deosebit, în ultimii 21 de 
ani de cind la conducerea parti
dului si a statului nostru a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In acest cadru a fost vernisată 
expoziția de fotografii „Imagini din 
România", înfățișind aspecte din 
munca creatoare a poporului ro
mân consacrată dezvoltării ți în
floririi economiei, artei și culturii 
românești.

In încheierea manifestării, an
samblul folcloric „Doina" din Re
șița, aflat în Italia, a prezentat un 
frumos spectacol. Artiștii români 
au fost răsplătiți cu vii aplauze 
de publicul numeros pentru mă
iestria interpretării repertoriului 
prezentat.
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Pregătiri pentru conferința de la Harare 

a țărilor nealiniateHARARE 7 (Agerpres). — Consolidarea păcii și securității internaționale, lichidarea oricăror forme de exploatare și asuprire, instaurarea unei noi ordini economice internaționale sint direcțiile principale de acțiune ale mișcării de nealiniere, a declarat ministrul Zimbabwean al industriei și tehnologiei in ca

drul unul miting consacrat pregătirii celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, care se va desfășura în capitala Republicii Zimbabwe. Această atitudine principială a mișcării statelor nealiniate i-a conferit mișcării calitatea de factor stabilizator în relațiile internaționale, a subliniat vorbitorul.
*

# •

CONVORBIRI ROMÂNO -ISRAEHENEReuniune ministerială 
a „Grupului celor TTCAIRO 7 (Agerpres). — O reuniune ministerială a țărilor membre ale „Grupului celor 77“ se va desfășura între 18 și 23 august la Cairo, avînd drept temă promovarea cooperării Sud—Sud, informează agenția China Nouă.
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ticipanților de secretarul general 1
al O.N.U., Javier Perez de Cuel- *

ANUL INTERNAȚIONAL 
W al păcii în lume
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Reuniunea la nivel înalt a statelor semnatare 
ale „Declarației de la Delhi"CIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres). — La Ixtapa, localitate situată pe litoralul mexican al Pacificului, au început lucrările reuniunii la nivel înalt a statelor semnatare ale „Declarației de la Delhi" — Mexic, Argentina, Grecia, Suedia, India și Tanzania — care își propun să elaboreze noi inițiative menite să favorizeze lupta pentru pace și oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd nucleare. în discursul inaugural, pre-

la câ caședințele mexican, Miguel de Madrid, a arătat, între altele, în prezent se impune mai mult oricînd oprirea cursei înarmărilor pentru ca omenirea să înlăture coșmarul unei noi conflagrații mondiale cu efecte devastatoare a- supra civilizației. Resursele irosite acum pentru arme trebuie să fie folosite pentru dezvoltare și cooperare și pentru rezolvarea problemelor urgente cu care se confruntă omenirea, a subliniat el.
Demonstrații în favoarea opririi cursei 

înarmărilor nucleare

LEGĂTURĂ FEROVIARĂ 
TITOGRAD - SHKODERBELGRAD 7 (Agerpres). — Agenția Taniug anunță că Ia 6 august a avut loc ceremonia de inaugurare a porțiunii iugoslave a legăturii feroviare internaționale dintre Titograd (Iugoslavia) și Shkoder (nordul Albaniei). Obiectivul, construit pe baza unui acord sefnnat de cele două guverne în 1979, a fost inaugurat de un membru al guvernului iugoslav șl a participat o delegație albaneză.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In diferite orașe din Statele Unite, 
mii de oameni, de cele mai dife
rite orientări politice, au participat 
la acțiuni in favoarea păcii și 
dezarmării. In statul Washington 
a avut loc o demonstrație in fața 
unei întreprinderi care produce 
piese componente ale armelor atomice.

OTTAWA 7 (Agerpres). — Parti
zanii păcii din Canada au organi
zat o demonstrație ți un miting 
antirăzboinic in piața din fața fo
rului legislativ suprem din Ottawa. 
Participanții au adresat guvernului 
apelul de a interveni pe lingă gu
vernul american pentru a-l deter
mina să înceteze experiențele cu armele nucleare.

Lanț uman în
ATENA 7 (Agerpres). — Răs- 

punzind chemărilor lansate de or
ganizațiile de luptă pentru pace, 
mii de oameni au luat parte la 
Atena și în alte orașe ale Greciei 
la acțiuni consacrate comemorării 
victimelor primului bombardament 
atomic . de la ‘ '
urmă cu 41 de ani. In capi
tală, în jurul 
pole s-a format un lanf uman, in 
care și-au dat mîinile nu numai

Hiroshima din

colinei Acro-

jurul Acropolei
greci, dar ți militanți pentru pace 
veniți din alte țări europene. S-a 
dat citire unui mesaj adresat par-

Iar. Numeroșii vorbitori la mitin- i 
gul care a avut loc cu acest prilej ? 
au subliniat necesitatea creării) 
unei lumi noi, drepte și pașnice, i 
lipsită de pericolul armelor nu- ? 
cleare, care trebuie să fie imediat ț 
și definitiv eradicate.

R. F, G.

Peste un milion de femei 
pe listele de șomajBONN 7 (Agerpres). — Peste un milion de femei au fost înregistrate în R. F. Germania la oficiile de plasare în luna iulie a acestui an, potrivit datelor publicate de Biroul federal al forței de muncă din Niirn- berg. Aceasta reprezintă o rată a șomajului de 10,6 Ia sută din forța de muncă feminină a țării, cea mai ridicată din istoria R.F.G. Se relevă, do asemenea, că peste 40 000 de tinere care au terminat învățămîntul universitar și colegiile anul trecut și alte peste 15 000 care și-au încheiat studiile la școli tehnice nu au găsit de lucru.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate președintelui Partidului Muncii, primul ministru al Statului Israel, Shimon Peres, precum și urări de pace și prosperitate poporului israelian.Mulțumind pentru mesaj, Shimon Peres a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către primul ministru al Statului Israel a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a înmînat din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj adresat primului ministru Shimon Peres.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej a fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii, a raporturilor de colaborare între România și Israel, în interesul cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga

lume. O atenție deosebită a fost acordată extinderii raporturilor economice româno-israeliene, exprimin- du-se dorința comună de a acționa și în viitor în direcția lărgirii cooperării economice, sporirii volumului și diversificării schimburilor comerciale, spre binele și în folosul ambelor țări și popoare.Au fost abordate unele aspecte ale situației internaționale și s-a reliefat că în condițiile actuale, deosebit de complexe, este necesar să se acționeze pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea ^nucleară, pentru asigurarea păcii, pentru soluționarea pe cale politică a tuturor situațiilor conflictuale. în acest context o atenție deosebită a fost acordată evoluției situației din Orientul Mijlociu, prezentării poziției României privind soluționarea acestei probleme.Premierul Shimon Peres a reliefat aprecierea de care se bucură poziția României, evidențiind, în mod deosebit, contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea pe cale politică, prin negocieri, a situației din această zonă, inițiativele șefului statului român in vederea edificării unui climat de pace, securitate și cooperare în regiune.
Economia R. P. Ungare înBUDAPESTA 7 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității de agenția M.T.I. se relevă că în primele șase luni ale acestui an producția industrială și cooperatistă din economia R.P. Ungare a crescut cu 1,5 la sută în comparație cu perioada similară a anului trecut. într-o serie de ramuri ale industriei, cum sint construcțiile de mașini, metalurgia și producția materialelor de construcții, producția a marcat creșteri, în rest ea fiind mai redusă, se

primul semestru al anuluiarată In comunicatul difuzat de a- genția M.T.I. • Comunicatul subliniază, de asemenea, o creștere a exporturilor.Numărul persoanelor ocupate în industrie s-a redus cu 8 500, in comparație cu primele șase luni ale a- nului trecut.în domeniul agricol s-a înregistrat o creștere a producției și vîn- zărilor de produse vegetale și o oarecare reducere a producției zootehnice.
„Nimeni nu poate sta liniștit cînd aberanta cursă ț 

a înarmărilor amenință omenirea"
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DELHI 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Indiei, Zail Singh, a adre- . sat un apel militanților pentru 
pace să-și intensifice eforturile in 
vederea lichidării pericolului unui 
război nuclear. Luind cuvîntul la 
o intilnire cu partizanii păcii din 
India, el a subliniat că nimeni nu

poate sta liniștit cind aberanta 
cursă a înarmărilor amenință în
treaga omenire. Trebuie să se facă 
tot ceea ce este posibil pentru a 
nu se repeta tragedia de la 
shima și Nagasaki, a spus 
ședințele indian.

militarizării spațiului cosmic

Hiro- 
pre-

In Berlinul occidental s-a desfășurat o manifestație de protest împotriva planurilor de militarizare a Cosmosului, cerîndu-se renunțarea la programul american cunoscut sub numele de „războiul stelelor"
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-AGENȚIILE DE PRESA 
w - pe scurt

SENATUL ITALIAN a acordat votul de încredere guvernului condus de liderul socialist Bettino Craxi, informează agențiile France Presse și United Press International. Programul cabinetului de coaliție pentapartit a fost aprobat cu 181 de voturi pentru și 114 împotrivă, fără nici o abținere, precizează sursele citate.
CONVORBIRI. La Sofia s-au încheiat convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mladenov, și ministrul de externe al Etiopiei, Goshu Wolde, care a întreprins o vizită oficială în Bulgaria. Au fost discutate probleme ale actualității internaționale și ale relațiilor dintre cele două țări. Cei doi miniștri au semnat planul de schimburi culturale și științifice bilaterale pe perioada 1986—1988, relatează agenția B.T.A.

L'

VETO. Camera Reprezentanților a Statelor Unite nu a reușit să depășească veto-ul prezidențial la proiectul de lege protectionist în comerțul cu textile, informează a- gențiile U.P.I. și France Presse. Conform normelor procedurale, pentru o astfel de decizie era nevoie de două treimi din numărul total al membrilor acestei camere, votul înregistrat fiind de 276

pentru, față de 149 împotrivă. Scrutinul a fost precedat de o intensă dezbatere Intre adepții și adversarii măsurilor protecționiste, tează sursele citate, dispută, fost de partea celor care deciziilor legislative cu protecționlst.
______  no- sursele citate. în această președintele Reagan a se opun caracterRepubli-TUKNEU. Președintele cii Zimbabwe, Canaan Banana, l-a primit pe Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe al Iranului, aflat în vizită, la Harare, în cadrul unui turneu in mai multe state africane. în centrul convorbirilor care au avut loc cu a- cest prilej s-au aflat probleme referitoare la conferința la nivel Înalt a țărilor nealiniate, ce va avea loc îri luna viitoare în capitala zimbabweană.

COLABORARE. La încheierea lucrărilor celei de-a X-a sesiuni a Comitetului de colaborare a organizațiilor de radiodifuziune din țările nealiniate (BONAC), care s-au desfășurat Ia Nicosia, a fost adoptat un program de activitate vizînd promovarea cooperării în acest domeniu. Documentul prevede realizarea de emisiuni radiofonice In comun, intensificarea colaborării cu poolul agențiilor de presă din țările nealiniate și marcarea corespun-

zătoare a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere.
ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR 

UNITE PENTRU ALIMENTAȚIE I
ȘI AGRICULTURA (F.A.O.) a anunțat înființarea unui „centru de urgență" care să conducă in- .treaga campanie internațională de luptă împotriva lăcustelor care Is-au abătut asupra Africii, punind și mai mult . in pericol situația alimentară a acestui continent.

LA BURSA DIN TOKIO, dola- i rul american a înregistrat, joi, cel mai scăzut nivel de la sfirșitul a- nilor 1940, fiind cotat la încheierea tranzacțiilor la 153,75 yeni — informează agenția Associated | Press. Experți in probleme financiare remarcă faptul că această e- i voluție nu a putut fi evitată nici prin încercările „vizibile" ale Băn- • cii Japoniei de a sprijini, prin manevre de bursă, moneda americană. aflată, de altfel, intr-un declin | continuu, în ultimele zile, pe majoritatea piețelor de schimb occi- i den ta le.
TAIFUN. Potrivit statisticilor ofi- .ciale, 19 persoane și-au pierdut ' viața, iar alte 60 au fost rănite ca i umare a taifunului Sarah, care s-a abătut asupra regiunilor centrale din arhipelagul nipon. Ploile to- I rențiale, însoțite de vînt, au provocat grave inundații. Alunecările .de teren au cauzat distrugerea a peste 100 de clădiri și au paralizat ‘ circulația feroviară și rutieră in . unele zone ale țării. Importante pagube materiale s-au înregistrat in 1 16 prefecturi ale Japoniei. t

AMERICA LATINĂ

Preocupări pentru depășirea
Concertarea Eforturilor pentru soluționarea gravei problematici economice și sociale ce confruntă țările de pe continent și relansarea procesului dezvoltării reprezintă preocuparea comună a reuniunilor latino-americane desfășurate în ultima vreme. Consensul degajat asupra necesității de a se amplifica și consolida cooperarea regională, o dată cu diversificarea raporturilor economice externe ale zonei. pornește de la o serie de factori comuni ce confruntă fiecare țară in parte — îndeosebi datoria externă și obstacolele intimpinate în realizarea unor schimburi comerciale echitabile — ca și de la fenomenele negative concrete determinate de agravarea crizei economice mondiala asupra economiilor naționale de pa continentRealitățile economice șl sociale latino-americane arată că, după primii cinci ani ai programului da acțiune pe plan regional pentru actualul deceniu, se constată o discrepanță între obiectivele de creștere economică a regiunii și realizările obținute. Această „comparație" — așa cum reiese dintr-un recent document al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.) — „scoate în relief nu numai discrepanța enormă între realitate și aspirațiile legitime de creștere și dezvoltare exprimate de țările respective pentru acest al treilea deceniu de dezvoltare, ci ilustrează, in același timp, profunzimea și amploarea crizei economice și financiare cu care sint confruntate țările din regiune". Astfel, după cum relevă documentul citat, produsul intern brut al regiunii a crescut în medie cu mai puțin de 1 la sută pe an față de obiectivul fixat de 6 la sută, tn sectorul agrozootehnic se prevedea o creștere de 4,8 la sută, nivel ce nu a putut fi atins ; in sectorul manufacturier obiectivul era de 8,5 la sută, inregistrîndu-se însă o creștere de doar 1 la sută pe an. în comerțul exterior, volumul exporturilor trebuia să crească în medie cu 8 la sută pe an, dar a crescut numai cu 3,7 la sută, în timp ce importurile au scăzut cu aproximativ 10 la sută pe an, deși era prevăzută o creștere de 8 la sută pe an.

economiceStările de lucruri defavorabile din economiile țărilor latino-americane sint determinate, desigur, și de o serie de factori interni, structurali, cum ar fi, de pildă, persistența mo- noculturii în agricultură (care participă încă, pe ansamblul regiunii, cu circa 75 la sută la încasările din exporturi) sau orientările impuse in unele ramuri economice de companiile transnaționale, care acționează în zonă, pentru dezvoltarea unei producții de piață (bunuri periferice, de „lux"). Dar cea mai mare pondere o au factorii externi, care țin de efectele crizei mondiale : practicile restrictive la import adoptate de statele capitaliste dezvoltate pentru produsele provenind din America Latină ; reducerea cererii ca urmare a recesiunii economice ; manevrarea preturilor la materiile prime de către marile monopoluri internaționale ; politica de scumpire a creditului prin practicarea dobin- zilor înalte, îndeosebi de băncile din S.U.A.Pe acest fundal, principala problemă a Americii Latine o constituie datoria externă de peste 370 de miliarde de dolari, care a devenit un obstacol aproape de netrecut in calea relansării economice a statelor continentului. Gravitatea problemei datoriei externe este ilustrată de faptul că datoria sectorului public reprezintă aproximativ 56 la sută din produsul național brut (P.N.B.) al țărilor aparținînd acestei regiuni. Numai plățile efectuate în contul dobînzilor la împrumuturile acordate reprezintă 36 la sută din veniturile provenite din exporturile regiunii, în cazul unor țări — Argentina, Brazilia și altele — acest procent fiind sensibil mai ridicat. Peste 85 la sută din această datorie se concentrează în Mexic, Brazilia, Argentina, Venezuela, Chile, Peru, primele trei țări fiind, in această ordine, și cei mai mari debitori ai lumii.Serviciul datoriei externe (plata ratelor scadente plus dobînzi), conjugat cu scăderea afluxului net de capital (ajutor oficial, împrumuturi ale companiilor private sau lipsa de investiții externe directe) au dus la apariția unui fenomen paradoxal : 
in ultimii patru ani aceste state, care

(din actualitatea POLITICĂ)
au nevoie de resurse, au transferat în masă (aproximativ 106 miliarde dolari) mijloace financiare, obținute adesea cu sacrificii, către statele capitaliste dezvoltate. „Serviciul datoriei externe — declara un economist latino-american — privează continentul nostru de un capital ce-i este necesar pentru investiții. Este ca și cum ai lua singe unui bolnav care are nevoie de o transfuzie".Criza datoriei externe este agravată de diminuarea veniturilor din exporturi. Această situație are două cauze fundamentale : pe de o parte, scăderea prețurilor produselor de export latino-americane, prețuri care înregistrează cel mai redus nivel din ultimele decenii, iar pe de altă parte multiplicarea restricțiilor și barierelor protecționiste de către statele capitaliste dezvoltate, îndeosebi S.U.A., care închid practic poarta piețelor lor pentru mărfurile latino -american e.Reducerea cererilor în 1985 a dus la scăderea preturilor pe piața mondială la 15 din principalele 18 produse de export ale Americii Latine. Aceasta a însemnat că. avînd in vedere inflația, prețurile au ajuns Ia cel mai scăzut nivel cuposcut de la criza economică din 1930.în ce privește efectele barierelor protecționiste, așa cum se arăta la recenta sesiune S.E.L.A. de la Montevideo, aproape jumătate din pro

ÎNTÎLNIREA DE LA LONDRA A ȚĂRILOR 

COMMONWEALTHULUI

„0 reuniune aîn condițiile înăspririi politicii de represiune și apartheid promovate cu cinism de regimul de la Pretoria împotriva populației majoritare de culoare, a acțiunilor agresive ale guvernanților sud-africani la adresa statelor independente din Africa australă, o serie de reuniuni și contacte desfășurate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației Unității Africane, al altor foruri internaționale au evidențiat necesitatea întreprinderii unor măsuri drastice, inclusiv sancțiuni economice atotcuprinzătoare la adresa R.S.A., de natură să determine guvernul rasist să-și abandoneze practicile reacționare, inumane. înscri- indu-se pe linia unor asemenea preocupări și cerințe, în aceste zile, 

dusele de export ale Americii Latine sint supuse celor mai diferite restricții pe piețele statelor capitaliste dezvoltate. De altfel, reuniunea amintită a fost consacrată tocmai stabilirii unei poziții comune în perspectiva noii runde de negocieri comerciale multilaterale în cadrul G.A.T.T., avînd in vedere lipsa de rezultate a demersului S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino-American, creat în 1975) la „reuniunea celor 7" de la Tokio pentru depășirea cel puțin a barierelor vamale impuse produselor latino-americane de cele șapte state occidentale puternic industrializate.în aceste condiții, tot mai mult se conturează, ca o cale realistă de acțiune, necesitatea unei intensificări a cooperării pe multiple planuri inter- latino-americane — ca unul dintre principalele mijloace pentru depășirea actualelor dificultăți social-eco- nomice, concomitent cu sprijinirea programelor guvernamentale, ce urmăresc dezvoltarea economiilor naționale. S.E.L.A. poate și trebuie să fie — in concepția statelor membre — mecanismul menit să impulsioneze concentrarea eforturilor pentru dezbaterea și soluționarea cu forțe unite a problemelor economice și sociale care afectează regiunea.
Valentin PAUNESCU

ultimei șanse..."a avut loc la Londra reuniunea re- strînsă la nivel tnalt a Common- wealthului.în comunicatul comun dat publicității, liderii a șase din cele șapte țări participante — India, Canada, Australia, Zimbabwe, Zambia și Bahamas — cea de-a șaptea fiind Marea Britanie, care s-a disociat dg poziția partenerilor săi, au convenit să recomande tuturor celor 48 de state membre ale Commonwealthu- lui adoptarea de sancțiuni severe împotriva Africii de Sud. Potrivit agenției UNITED PRESS INTERNATIONAL, între acestea se află unele măsuri propuse cu prilejul reuniunii organizației din octombrie 1985, plus altele noi, cum ar fi interzicerea împrumuturilor bancare 

către R.S.A., sistarea importurilor de oțel, fier și cărbune și retragerea tuturor reprezentanțelor consulare din R.S.A. Referindu-se la documentul adoptat, secretarul general al Commonwealthului, R. Ram- >phal declara că „noile măsuri do
vedesc că organizația preferă opțiu
nea credibilității celei a unanimității 
și marchează totodată sfirșitul po
liticii de neadoptare a sancțiunilor 
împotriva R.S.Â. in cadrul Com- 
mojiwealthului". Ministrul de externe al Nigeriei, Boloji Akinyemi, prezent cu același prilej tn capitala Angliei, salutînd sancțiunile recomandate de cele șase țări, aprecia că acest fapt demonstrează R.S.A. că de acum nu se mai poate bizui pe membrii Commonwealthului în raporturile sale economice externe.Evocînd dezbaterile și rezultatele reuniunii, primul ministru al Indiei, R. Gandhi, în cadrul unei conferințe de presă, a criticat refuzul Marii Britanii de a se alătura celorlalte țări prezente în impunerea de sancțiuni împotriva Africii de Sud, din dorința „unui cîștig pe plan economic". Distanțindu-se și el de atitudinea guvernului britanic, primul ministru canadian, Brian Mulroney, declara, totodată, că, in cazul în care regimul de la Pretoria va persista în actuala politică. Canada va recurge la o serie de mijloace absolut necesare, inclusiv ruperea relațiilor diplomatice cu Africa de Sud.Reflectind pe larg lucrările mini- reuniunii la nivel inalt a Commonwealthului, presa britanică a criticat poziția pe care se situează guvernul conservator condus de Margaret Thatcher față de Republica Sud-Africană. Deși șeful Foreign Office-ului, Geoffrey Howe, apre- . ciase anterior că, in fața intransigenței sud-africane, Marea Britanie va trebui să demonstreze partenerilor din Commonwealth că „Lon
dra nu este de partea apartheidu
lui", totuși, guvernul, reunit intr-o ședință specială, a hotărît să-și mențină punctul de vedere privind inoportunitatea unor sancțiuni reale față de R.S.A.Obervatorii politici prezenți la Londra, ca și unele cercuri oficiale s-au arătat dezamăgite de atitudinea guvernului, cu atît mai mult cu cit se avea in vedere eșecul total al misiunii șefului .diplomației britanice la Pretoria, ca și modul ireverențios in care a fost tratat cu acest prilej. Ziarele engleze nu au încetat să critice această misiune, considerînd-o, așa cum scria coti

dianul „TODAY", că reîntoarcerea lui Howe la Londra fără nici un rezultat reprezintă „ziua cea mai rușinoasă a diplomației britanice după acordurile de la Miinchen". Potrivit publicației citate, nu ră- mîne altceva de făcut decît de a lua cunoștință „de o realitate lipsită de orice iluzii : regimul de Ia Pretoria este hotărit cu orice preț să mențină domnia terorii". Chiar și ziarul „DAILY EXPRESS", de orientare conservatoare, nota că atitudinea recalcitrantă a autorităților sud-africane contribuie la accentuarea situației catastrofale din regiune, vinovați fiind albii extremiști, care, „orbi de orgoliu, au devenit impermeabili la orice măsuri raționale". în sfirșit, „FINANCIAL TIMES", relevînd necesitatea impunerii de sancțiuni, preconiza, intre altele, suspendarea tuturor legăturilor aeriene cu R.S.A. și a investițiilor de orice fel în această țară. Potrivit opiniei cotidianului londonez, „un semnal fără echivoc din partea comunității internaționale unite ră- mîne esențial" pentru a face ca Pretoria să renunțe efectiv Ia practicile apartheidului.Din acest punct de vedere, presa britanică și din alte state membre ale Commonwealthului evidențiază că reuniunea de la Londra a constituit „o ultimă șansă" pentru Marea Britanie de a face dovada intențiilor sale față de regimul de la Pretoria. Așa cum sublinia agenția REUTER, citind surse participante la reuniune, prin atitudinea adoptată, Marea Britanie nu se mai poate considera liderul Commonwealthului, „pierzind această poziție ca urmare a recurgerii Ia compromisuri in legătură cu probleme și valori fundamentale, cum ar fi drepturile omului, demnitatea și democrația, in schimbul unor avantaje economice".Opinia publică britanică nu împărtășește însă poziția oficială în ce privește politica sancțiunilor față de R.S.A. Sondaje de opinie, publicate la Londra la începutul acestei luni, indicau o sporire a numărului celor ce se pronunță pentru o atitudine mai fermă în raporturile Marii Britanii cu regimul minoritar rasist sud-african. De altfel, chiar și în rîndul membrilor partidului conservator, inclusiv al unor membri ai guvernului, au crescut criticile față de politica oficială pe această temă — fapt ce nu poate trece neobservat tn perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare.
Ioan T1MOFTE

Regimul rasist 
de la Pretoria — 
factor destabilizator 

in sudul AfriciiWASHINGTON 7 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „People’s Daily World"; președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, se pronunță pentru instituirea de sancțiuni împotriva regimului rasist de la Pretoria, factor destabilizator al situației din sudul Africii. El a relevat că țările occidentale se opun acestor măsuri întrucît companiile transnaționale cu sediile la Washington și Londra au investit capitaluri importante în economia R.S.A., care le aduc miliarde de dolari venituri. Cu sprijinul acestor țări, și în primul rînd al S.U.A., regimul de Ia Pretoria pregătește noi acțiuni teroriste împotriva țărilor africane suverane vecine, a spus el.WASHINGTON 7 (Agerpres). — Comitetul pentru relații externe al Camerei Reprezentanților a adoptat o rezoluție în care cere președintelui Ronald Reagan să determine guvernul sud-african „să angajeze negocieri politice de substanță cu populația majoritară de culoare", prin recunoașterea Congresului Național African ca „reprezentant legitim" al acesteia — transmit agențiile Associated Press și France Presse. Documentul urmează a fi dezbătut în plenul camerei pînă la 15 august.
Reajustări în cadrul 
sistemului monetar 

vest-europeanBRUXELLES 7 (Agerpres). — La patru luni după o amplă mișcare de reevaluare monetară în cadrul „Sistemului monetar (vest-)european" (S.M.E.), desfășurată la 6 aprilie a.c., Irlanda și-a devalorizat .lira sterlină cu opt la sută, în urma consultărilor avute cu celelalte capitale Interesate din cadrul Pieței comune. Devalorizarea, se apreciază Ia Bruxelles. este extrem de limitată și se datorează, în principal, unor rațiuni de politică internă a Irlandei. Ea este a zecea în analele „S.M.E." — sistem creat la 1 ianuarie 1979.Se relevă, de asemenea, că nu este pentru prima oară cînd se procedează la o reajustare hotărîtă pentru o singură monedă fără să se fi organizat in legătură cu aceasta o reuniune a miniștrilor de finanțe ai țărilor Pieței comune.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. București Plata Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl dlfuzorli din Întreprinderi șl lnstitutll. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESF1LATELIA" — Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul pollgraflo CASA SCINTEU 40 360


