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întreprinderea de mașini-agregat și mașini-unelte speciale lași. O ultima verificare la un nou lot 
prelucrarea arborilor cotiți, necesare întreprinderii „23 August" din București

de mașini pentru 
Foto : S. Cristian

întrecerea 
pentru calitate

Sintem martorii unui eveni
ment important în activitatea 
colectivului de la Combinatul 
de fibre sintetice Săvinești. 
Ni-1 prezintă inginerul Augus
tin Mihaly, șef de secție la fa
brica de melană :

— Concret, am realizat pri
ma șarjă de fibre de melană cu 
coloranți indigeni. Și mai con
cret, este vorba de fibra tip 
„Bizon-, din care, la fabrica 
„Adesgo" din București, se vor 
face blănuri sintetice atit pen
tru cumpărătorii noștri, cit și 
pentru export.

într-adevăr, este un presti
gios succes care incununează, 
deopotrivă, eforturile specialiș
tilor centrului de cercetări ce 
funcționează in combinat și ale 
celor care au asimilat in timp 
foarte scurt o tehnologie com
plexă, cu exigențe severe de 
respectare a parametrilor de 
funcționare a instalațiilor, spre 
a se asigura produselor o cali
tate ireproșabilă.

— De altfel, exigențe tot mai 
mari sint impuse la realizarea 
tuturor sortimentelor produse 
de noi. iar ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al producției 
este un obiectiv principal al în
trecerii — ne spune operatorul 
Gheorghe Cilibiu. Dovadă este 
și faptul că in luna iulie și in 
prima decadă a lunii august. 97 
îa sută din producția fabricii a 
fost de calitatea 1.

Pentru a se ajunge la aseme-i 
nea performanțe calitative a' 
fost uneori nevoie de eforturi 
deosebite. Așa. de exemplu, se 
impunea îmbunătățirea proce
sului tehnologic la faza de po- 
limerizare — prima din proce
sul de fabricare a melanei. 
Pentru aceasta, trebuia să se 
facă modificări în instalație, 
modificări care se cereau exe
cutate insă în timpul reviziei, 
întregul personal al secției, in 
frunte cu maistrul Gheorghe 
Cărbunaru. a lucrat două săptă- 
mini cite 15—16 ore pe zi. pină 
cînd aceste lucrări au fost ter
minate. După punerea in func
țiune a instalației, ponderea 
produselor de calitate superi
oară a crescut considerabil, 
fapt ce a contribuit la reali
zarea suplimentară a peste 
700 lone de melană de calita
tea I. Adică de peste trei ori 
mai mult decit prevede angaja
mentul colectivului secției luat 
In intrecerea socialistă din a- 
cest an. Un succes dedicat zilei 
de 23 August. Succes care se 
amplifică zi de zi. cu fiecare 

^schimb de lucru prin cantități 
tot mai mari de produse de ca
litate superioară. (Constantin 
Blagoviei).

Angajament 
îndeplinit

Ne-am aflat ieri in mijlocul 
unuia din colectivele care iși 
înscriu numele la panoul de 
onoare al intrecerii socialiste : 
cel de la întreprinderea de 
mașini electrice din municipiul 
Turnu Măgurele. Cu satisfacție 
și mindrie, oamenii .muncii de 
aici raportează îndeplinirea, 
încă de pe acum, a angajamen
tului pe care și l-au asumat in 
intrecerea socialistă pe între
gul an. Un succes care are la 
bază aplicarea măsurilor cu
prinse in programele de orga
nizare și modernizare a proce
selor de fabricație. Măsuri care 
au dus la creșterea productivi
tății față de sarcinile de plan 
cu peste 19 000 lei pe fiecare 
lucrător.

Sintem ferm hotărîți — 
ne spune inginerul Vasile 
Scarlat, directorul întreprinde
rii — ca pină la 23 August să 
amplificăm aceste succese, să 
ne sporim contribuția la asigu
rarea unor ramuri de virf ale 
economiei naționale cu utilaje 
tehnologice și motoare electrice 
cu caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare. (Stan Ște
fan).

Constructorii 
se grăbesc

Ieri, la Porțile de Fier II. 
Undeva, la zeci de metri sub 
nivelul apelor din spatele bara
jului, a inceput „numărătoarea 
inversă" la turbina nr. 7.

— în aceste zile — ne spune 
maistrul Aurel Mindrescu — 

. facem ultimele reglaje și veri
ficări, după care vom trece la 
efectuarea probelor de uscat și 
cu apă. După aceea, vom co
necta și acest grup de 27 MW 
la sistemul energetic național, 
în același timp, după cum ve
deți, se lucrează intens la 
grupul hidroenergetic numă
rul 8, la care ne-am angajat să 
reducem perioada de montaj cu 
aproape trei luni. (Virgiliu Tă
tarul.

Deplină angajare muncitorească 
pentru progresul necontenit 

al patriei socialiste
în spiritul unei frumoase tradiții, 

poporul nostru obișnuiește să 
cinstească marile evenimente din 
istoria țării intr-o atmosferă in care 
sentimentele de bucurie, de satis
facție față de îndeplinirile prezen
tului și perspectivele luminoase ale 
viitorului, de adeziune la cursul po
litic, social, economic al vieții pe 
care o trăiește se , exprimă printr-o 
puternică efervescență creatoare, 
printr-o exemplară mobilizare, prin 
muncă și mai susținută pentru pro
gresul necontenit, in ritmuri tot mai 
înalte al patriei socialiste. Aceasta 
este și atmosfera in care oamenii 
muncii din toate sferele producției 
materiale și spirituale intimpină 
acum aniversarea a 42 de ani de la 
actul revoluționar înfăptuit la 23 
August 1944 și împlinirea a 21 de ani 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. moment care a deschis o 
etapă nouă, de împliniri , fără pre
cedent în istoria patriei noastre.

Sigur, resorturile intime ale acestei 
manifestări au rădăcini adinei in 
ființa milenară a poporului, hărnicia 
fiind una din trăsăturile definitorii 
ale oamenilor muncii din țara noas
tră. Motivațiile faptelor de muncă 
diferă insă de la o perioadă istorică 

• la alta. Actul istoric de la 23 August 
’44 a descătușat cu adevărat ener
giile creatoare ale poporului devenit
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Sintem invitați !ntr-o sală de 
proiectare. Mobilată cu binecunos
cutele planșete. Iar în mijlocul ha
lei — o masă uriașă. „Masa intre- 
bărilor care trebuie să primească 
rapid răspuns la planșete !“ — spu
ne in glumă unul dintre cei trei in
gineri. gazde ale noastre la între
prinderea de mașini unelte din 
Arad.

— Prezentati-ne un astfel de răs
puns la o întrebare ridicată la 
această masă — am rugat noi.

Inginerul tehnolog Viorel Co-

stăpîn pe munca și destinele sale. în 
calitatea lor de proprietari, producă
tori și beneficiari, oamenii muncii 
din țara noastră au acum pe deplin 
conștiința că prezentul și viitorul pa
triei depind numai și numai de 
munca lor. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, tot ce 
am realizat este rezultatul — și me
ritul — muncii eroice a clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii, a în
tregii națiuni, ceea ce demonstrează 
forța creatoare a unui popor devenit 
liber și stăpin pe destinele sale, 
care-și făurește viața așa cum o do
rește.

Această forță ' nouă a poporului 
nostru este elocvent demonstrată de 
marile împliniri din cei 42 de ani de 
construcție socialistă și în special 
din a doua jumătate a lor. de cind 
in fruntea partidului și statu
lui nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. revoluționarul 
vizionar care de peste 21 de ani 
călăuzește cu un deosebit simț al 
perspectivei energiile creatoare ale 
întregii națiuni. Datorită acestei 
■orientări ferme, clarvăzătoare, pu
terea economică a țării a creSGUt in 
ritmuri nu numai greu de atins 
înainte, ci chiar și greu de prevăzut.

Cine ar fi putut oare să iși imagi
neze că in anul 1985 inlrcaga pro

DIN MARILE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE 
ÎN ANII LIBERTĂȚII NOASTRE

In case noi 
peste 82 la sută 
din populația țării

Datoria de a-ți asuma răspunderi tot mai mari
drean ne descrie in amănunt un 
dispozitiv de prelucrare a camere
lor de precizie care a fost proiectat 
aici, in această încăpere. 11 „de
montează", ca să spunem așa. fără 
să-l avem in față și il „asamblea
ză" la fel, folosind un limbaj teh
nic accesibil și nouă, celor profani 
in materie.

— Pare foarte simplu — îndrăz
nim noi.

—Tot ce ne apare, în final, foar
te simplu a fost, la inceput, foarte 
complicat — ni se dă replica. Po
vestea oului lui Columb ! Drumul 
spre simplu și functional este ade
sea destul de spinos.

— Este un drum al răspunderii 
— intervine inginerul Dumitru Bi- 
riș, proiectant electronist. Proble
ma este : ai sau nu puterea să ți-o 
asumi ? Este încercarea încercări
lor — a modului tău de gindire, a 
capacității tale profesionale, a în
țelegerii necesității timpului pre
zent, a participării conștiente la 
efortul creator al tuturor...

— Ce ar mai presupune noțiunea 
de răspundere pe lingă cerințele 
amintite de dumneavoastră ?

— In primul rind, inițiativă crea
toare, indiferent de domeniul in 

ducție industrială a anului 1945 va 
putea fi realizată numai in 3,5 zile ? 
După cum greu de crezut ar fi fost 
și faptul că producția industrială 
realizată in anul 1985 va ajunge să 
reprezinte practic întreaga producție 
obținută in perioada 1950—1964. Și, 
totuși, iată că realitatea s-a dovedit 
a fi mai cutezătoare decit gindul. 
Iată că înfăptuirea programelor 
stabilite de partidul nostru comu
nist. in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a inălțat pe culmi 
nebănuite prestigiul țării pe toate 
meridianele globului. România socia
listă de azi prezentindu-se lumii ca 
o țară cu o economie puternică, mo
dernă, competitivă. în plin proces de 
dezvoltare, intensivă.

Viața însăși dovedește că în 
cursa pentru progres nu există, nu 
pot exista momente de relaxare, de 
admirare pasivă a rezultatelor de 
pină acum. Simțul perspectivei tre
buie să călăuzească activitatea coti
diană a fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice „la zi" repre
zintă de fapt nu numai o obligație 
curentă de plan, ci și edificiul,: te-

Ion TEODOR
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care lucrezi. Mereu și mereu o nouă 
calitate a muncii, respingind rutina.

— Să pornim de la un fapt con
cret. De la dispozitivul înfățișat de 
dumneavoastră. tovarășe Viorel 
Codrean.

— Dispozitivul acesta este doar 
un exemplu dintre atitea altele po
sibile. Se realiza in afara Între
prinderii, printr-o colaborare. S-a 
intimplat. la un moment dat, să 
nu-1 primim la timp. Urmarea ? Un 
lanț intreg de dereglări in pro
cesul nostru de producție. Sigur, 
am presat, am solicitat, am inter
venit... îl vom face noi — am ho- 
tărit. S-a dat tema spre rezolvare 
centrelor de inovație ale întreprin
derii, care sint mici colective de 
cercetare, de acțiune concretă, co
nectate la cerințele operative ale 
producției. Un grup format din- 
tr-un inginer, un matematician și 
un subinginer, sprijinit de secțiile 
de producție, și-a luat răspunderea 
de a soluționa această problemă. 
Deci, cind se naște o cerință sau se 
ivește o dificultate, centrele acestea 
de mare mobilitate tehnică-aplica- 
tivă preiau comanda, acționează.

— Cum s-ar spune, sint pe fază 
și tot timpul in așteptare.

SUPREMUL LE6ĂMÎNT PATRIOTIC, 
REVOLUȚIONAR: A RĂSPUNDE TOTDEAUNA 

PREZENT LA CHEMAREA PARTIDULUI
Telegrama adresată 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă consacrată „Zilei brigadierilor"
Mult iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la adunarea festiva consacrată „Zilei 

brigadierilor**,  sărbătoare cu profunde ecouri in rin- 
dul tuturor tinerilor patriei, instituită din inițiativa 
dumneavoastră, ca o elocventă dovadă a încrederii pe 
care partidul, întregul nostru popor au .investit-o in 
tinăra generație, a dragostei și atenției deosebite cu 
care veghează la formarea și afirmarea ei multilate
rală — intr-o deplină unitate de gind și faptă cu 
miile de. purtători ai salopetei albastre cu ecuson de 
brigadier, cu tinerii de pe lot cuprinsul țării, expri
măm și cu această minunată ocazie deplina, unanima 
adeziune la politica- internă și externă jyofund știin
țifică și consecvent revoluționară a partidului și sta
tului nostru, dind glas încrederii nețărmurite și hotări- 
rii nestrămutate de a vă urma, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in tot ce ați făcut și fa
ceți, cu exemplară dăruire și înalt spirit patriotic, 
pentru progresul și prosperitatea României socialiste, 
pentru triumful cauzei nobile a socialismului și păcii 
in lume.

La acest solemn și sărbătoresc eveniment din viața 
brigadierilor, a întregului tineret, aducem un înalt 
omagiu vastei și prodigioasei dumneavoastră activități, 
dedicată înfloririi fără precedent a patriei, edificării 
unei lumi mai bune și rrtai drepte pe planeta noas
tră, activitate care v-a consacrat ca personalitate 
proeminentă a contemporaneității, și vă mulțumim, 
încă o dată, pentru grija părintească pe care o dove
diți față de tinăra generație, pentru statornica preo
cupare ca această importantă forță a progresului și 
înnoirii să-și poată afirma plenar energiile sale crea
toare.

Adresăm, totodată, mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, om politic și savant de largă recunoaștere 
internațională, cele mai calde sentimente de stimă și 
respectuoasă considerație pentru contribuția importan
tă adusă la fundamentarea și înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru gri
ja acordată creșterii, educării și formării tinerei ge
nerații, pentru strălucita activitate dedicată punerii 
în slujba celor mai nobile idealuri ale omenirii, de 
pace, colaborare și progres, a marilor cuceriri ale ge
niului uman.

„Ziua brigadierilor4* — eveniment cu ample și adinei 
rezonanțe in munca și viața milioanelor de tineri din 
patria noastră — are o semnificație deosebită și da
torită faptului că o sărbătorim in anul in care poporul 
român a omagiat cu profundă mindrie și legitimă sa
tisfacție 65 de ani de glorioasă existență a partidului, 
împlinirea a 50 de ani de Ia procesul de Ia Brașov, 
precum și aniversarea a 21 de ani de la desfășurarea 
Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
care, printr-o strălucită opțiune v-a ales Ia cîrma 
destinelor țării, mareînd începutul unei epoci de au
tentică renaștere națională, de realizări fără precedent.

In toți acești 21 de ani, perioadă pe care poporul 
nostru a legat-o de numele și fapta dumneavoastră, 
înscriind-o in cronica devenirii sale istorice, revoluțior 
nare drept „Epoca Nicolae Ceaușescu44, tineretului i-au 
fost încredințate sarcini și răspunderi deosebite. Am 
avut și avem înalta onoare și marea cinste ca — din 
îndemnul și sub directa dumneavoastră îndrumare, 
preluînd și ducind mai departe ștafeta muncii pentru 
țară — să contribuim la realizarea unor obiective de 
mare însemnătate economică și socială, ce scot cu 
putere in evidență vocația constructivă a poporului

român, spiritul revoluționar și inepuizabila capacitate 
creatoare a tinerei generații.

Cu profund respect și vie emoție, in aceste mo
mente solemne, de adîncă mindrie patriotică, vă în
credințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că tinerii brigadieri ai țării se 
prezintă la sărbătoarea lor cu realizări remarcabile, 
răspunzând astfel sarcinilor și îndemnurilor pe căre 
ni le-ați adresat în repetate rinduri. Din perspectiva 
sarcinilor majore ce revin econom rei naționale, am 
acordat și acordăm o deosebită atenție lucrărilor pri
vind creșterea bazei de materii prime și energetice, 
celor din agricultură și îmbunătățiri funciare, gos
podăririi și înfrumusețării tuturor localităților țării, 
astfel incit semnătura noastră, a tinerilor brigadieri, 
să strălucească in perm.antjnță Ia temelia tuturor 
obiectivelor de dezvoltare nitil t i later al ă și armonioasă 
a patriei.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că prin efortul tinerilor brigadieri, de la 
începutul anului și pină acum, s-au extras peste 1 
milion tone cărbune, au fost finalizate lucrări de iri
gații pe 24 690 hectare, s-au obținut succese importante 
la amenajarea complexă a riului Dimbevița, unde se 
fac ultimele pregătiri in vederea începerii acumulării 
apei in Lacul Morii, la termocentralele Drobcta-Tur- 
nu Severin și Anina, unde se acționează pentru pune
rea in funcțiuni*  a noi capacități energetice, la Ca
nalul Poarta Albă — Midia — Năvodari, unde se pre
figurează încheierea, in scurt timp, a lucrărilor. în 
intimpinarca „Zilei brigadierilor* 4, in concordanță cu 
marile răspunderi asumate de Uniunea Tineretului 
Comunist, a fost inaugurat Șantierul național al 
tineretului de la ( analul Dunăre — București și 
vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noua generație de constructori 
tineri, mindră de misiunea încredințată, va continua 
nobila tradiție a muncii pentru progresul și viitorul 
țării la cotele eroismului și competenței constructori
lor celei mai grandioase ctitorii a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu44 — Canalul Dunăre — Marea 
Neagră.

Urmindu-vă neabătut exemplul revoluționar de 
muncă și viață, miile de brigadieri de pe cele peste 
200 șantiere naționale, județene și locale ale tinere
tului, vor face din aceste spații de manifestare ple
nară a elanului și inițiativei specifice virstei tinere 
autentice școli de pregătire pentru muncă și viață a 
tineretului, de însușire a competenței profesionale, res
ponsabilității comuniste și romantismului revoluționar.

Conștienți că idealurile noastre minunate se pot în
făptui numai intr-un climat de liniște și pace in în
treaga lume, exprimăm acum, in Anul Internațional 
al Păcii, adeziunea noastră deplină la politica externă 
a partidului și statului nostru, al cărei strălucit strateg, 
și neobosit promotor sinteți dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă asi
gurăm că vom acționa pentru ca tinerii de pretutin
deni, toate popoarele să se unească și să lupte pentru 
edificarea unei lumi a păcii, colaborării și înțelegerii, 
mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Animați de aceste ginduri, sentimente și convingeri, 
facem, in fața dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, supremul legămint patriotic 
și revoluționar de a fi întotdeauna prezenți, acolo unde 
patria, poporul, partidul ne-o cer, contribuind activ și 
responsabil la realizarea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XlII-Iea al partidului, a grandiosului 
Program de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 
„ZILEI BRIGADIERILOR"

I

— Să nu vă faceți o idee greșită 
despre ele — ne atrage atenția cel 
de-al treilea participant la discuția 
noastră, inginerul mecanic Elekes 
Carol. Nu sint deloc in așteptare. 
Au menirea să gindească dindolo 
de ziua de azi, să acționeze pentru 
viitor. Prezente insă, temeinic, in... 
prezent, in clocotul lui. Depozitind 
și prelucrind ideile, propunerile, 
inițiativele venite din fiecare sec
tor al întreprinderii, solicitind co
laborarea tuturor. în felul acesta 
creativitatea se impune, devine o 
stare de spirit generală. Fără ea 
nici nu ar fi pbsibil saltul calita
tiv pe care ni l-am propus — să 
dublăm productivitatea muncii in 
acest, cincinal, așa cum ne cer 
partidul, secretarul său general. 
Sigur, ești ■ chemat să rezolvi pro
bleme curente — cum s-a intim
plat cu dispozitivul despre care a 
fost vorba — dar toată lumea sim
te, înțelege, in momentul de fată 
In spiritul recentelor documente de 
partid, că este necesară o altă 
abordare a lucrurilor, pe un plan 
superior.

— Uzina noastră are în urma sa 
un lung și spectaculos drum de 
dezvoltare, de performanțe tehni

ce, în pas cu cuceririle revoluției 
tehnico-științifice pe plan mondial 
— revine in discuție inginerul Vio
rel Codrean. De la strungurile eu 
indicativul S-l, S-2, S-3 din anii 
’50, la cele din familia SNA-280, 
360, 710 din anii ’60—’70, de la cele 
dotate cu comenzi numerice SP-630 
NCC, la familiile de giganți SN-1 259 
NCC, de la începutul anilor ’80, ca
pabili să prelucreze piese cu o 
greutate de pină la 40 de tone sau 
la mașinile-agregat și linii tehno
logice la temă, drumul a fost tot 
pieptiș, străbătut cu îndrăzneală. 
De fapt, e un drum al creșterii și 
perfecționării neîncetate a oame
nilor.

— Știți — intervine inginerul 
Dumitru Biriș — un eseist afirma 
că, de regulă, știința a urmat, pină 
nu de mult, drumul producției, că 
in epoca industrială știința a deve
nit industrie, dar că în perspectiva 
anului 2000 industria devine știin
ță. Eu socotesc că industria noas-

Dionisie ȘINCAN 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii"
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Pentru dezvoltarea puternică a zootehniei

TOATE RESURSELE DE NUTREȚURI - 
STRÎNSE Șl DEPOZITATE CU GRIJĂ

DATORIA DE A-ȚI ASUMA 
RĂSPUNDERI TOT MAI MARI
(Urmare din pag. I)

La sfîrșitul acestui an, producția 
zootehnică va reprezenta 53 la sută 
din producția agricolă globală a uni
tăților agricole din județul Bacău. 
Este o pondere însemnată, ceea ce 
denotă că în acest județ creșterea 
animalelor cunoaște o dezvoltare pu
ternică. Evident, in aceste condiții, 
asigurarea unor cantități cit mai 
mari de furaje trebuie șă constituie 
o preocupare esențială. Cum se ac
ționează concret in această privință? 
„în această acțiune — ne spune to
varășul Constantin Toma, secretar al 
comitetului județean de partid — 
punem accent pe folosirea cu precă
dere a posibilităților locale și doar 
în măsura în care acestea sînt insu
ficiente vom apela la procurarea de 
furaje din alte județe. întrucît în 
această perioadă înaintată sursele de 
producere a finului s-au împuținat 
simțitor, vom căuta să acoperim de
ficitul la această categorie prin 
conservarea unor cantități mai mari 
de nutrețuri suculente și grosiere 
decît cele prevăzute prin balanța fu
rajelor. Important este că în toate 
unitățile agricole s-a creat o stare 
de mobilizare puternică în ce pri
vește strîngerea și depozitarea fura
jelor".

peste tot culturile furajere erau uda
te din orice sursă, pentru a se ob
ține a patra coasă de la lucernă și 
trifoi.

De altfel, după cum ne explica 
Vasile Tudose, președintele consiliu
lui agroindustrial Traian, acțiunile 
la care ne-am referit se desfășoară 
în fiecare unitate agricolă din con
siliu pe baza undr programe proprii 
de a căror realizare răspund direct 
președinții cooperativelor agricole și 
directorii întreprinderilor agricole de 
stat. Calculele făcute în acest con
siliu, pe baza evaluării exacte a tu
turor resurselor de furaje exis
tente, dovedesc că în toate unitățile

tate. Succesul acestei acțiuni, prin 
care trebuie să se asigure conserva
rea a peste 430 000 tone de nutrețuri 
suculente, depinde hotărîtor de or
ganizarea temeinică a tuturor lucră
rilor — recoltarea, transportul și 
însilozarea propriu-zisă a furajelor. 
Este bine Că organele agricole au 
stabilit în acest sens programe con
crete pentru fiecare unitate agricolă, 
în aceste programe se prevăd par
celele ce trebuie recoltate, suprafața 
lor, producția medie de masă-verde 
la hectar preliminată, producția to
tală, numărul de utilaje de recolta
re și de transport necesare, astfel in
cit într-un timp scurt, de circa o săp-

Echipa de reporteri a „Scîntei? 
transmite din județul Bacdu

Spiritul 
gospodăresc 
în acțiune

Intr-adevăr, faptul că pînă la data 
de 10 august au fost depozitate doar 
35 la sută din necesarul de fîn. 15 000 
tone de suculente și 47 500 tone de 
grosiere constituie un motiv serios 
pentru inițierea unor acțiuni ample, 
cu o largă participare de forțe la 
strîngerea și depozitarea furajelor. 
Datorită cantităților mari ce au mai 
rămas de adunat și depozitat se poa
te spune că în județul Bacău greul 
!n campania de strîngere a furajelor 
abia urmează.

Investigațiile întreprinse în unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Traian, cel mai mare din județ, 
ne-au dat prilejul să consemnăm 
pretutindeni fapte de muncă edifi
catoare pentru eforturile ce se depun 
în vederea asigurării furajelor. Iată 
cîteva secvențe surprinse pe traseu. 
La C.A.P. Buhoci, înainte de recol
tarea cartofilor, resturile vegetale 
sînt adunate cu mașinile de recoltat 
furaje și administrate în hrana ani
malelor. în satul Prăjești, sute de 
oameni stringeau buruienile din la
nurile cu sfeclă de zahăr sau fura
jeră, din cele cu gulii sau cu car
tofi și le transportau la- bazele 
furajere. La C^A.I?, Lipoya.. coope
ratorii adunau iarbă din. pădurile

(.

agricole de aici se pot asigura în cea 
mai mare parte cantitățile de furaje 
prevăzute.

îmbucurător este faptul că în mod 
asemănător se acționează și în alte 
consilii agroindustriale din județ, 
cum sînt Dealu Morii, Filipești, Sas- 

' cut, Răcăciuni. Izvoru Berheciului, 
Helegiu și altele, unde s-au depozi
tat cantități mari de furaje. Sînt de 
menționat in acest sens măsurile în
treprinse de organele județene de 
partid și agricole pentru folosirea 
tuturor surselor de masă-verde. 
„Toate fermele de cîmp, inclusiv cele 
viticole, pomicole și legumicole — ne 
preciza tovarășul Gheorghe Antochi, 
secretar al comitetului județean de 
partid — au primit sarcina să adune 
toată vegetația din ferme și s-o pre
dea fermelor zootehnice. împreună 
cu ocoalele silvice s-au repartizat 
unităților agricole perimetre în pă
duri de unde să cosească și să adune 
toată iarba. Apoi, se urmărește ca 
unitățile agricole să predea asocia
țiilor de creștere a animalelor, la 
care sînt asociate, toate cantitățile 
de paie necesare".

tămînă, să se asigure umplerea unei 
celule cu siloz.

Deși acțiunea a fost declanșată și 
în zilele următoare va trebui să 
crească în intensitate, mai sint incă 
unele aspecte de soluționat. De la 
tovarășii Constantin Popescu, direc
torul Trustului S.M.A., și Valerian 
Negoiță, directorul Trustului I.A.S.,

am reținut că și la ora actuală un 
număr insemnat de mașini de re
coltare a furajelor nu au fost puse 
în stare de funcțiune. Se întîmpină 
greutăți cu procurarea unor piese 
de schimb, problemă pe care orga
nele de specialitate din Ministerul 
Agriculturii trebuie s-o rezolve cu 
maximă operativitate.

In aceeași ordine de idei, a insilo- 
zării unor cantități cit mai mari de 
furaje, supunem atenției factorilor 
de răspundere din Ministerul Agri
culturii și un alt aspect. în ju
dețul Bacău, anumite suprafețe cu 
porumb au fost insămînțate după 
culturi de primăvară pentru masă- 
verde. Date fiind condițiile mai gre
le din acest an și necesitatea creării 
unor surse suplimentare de masă- 
verde pentru însilozare, activiști ai 
comitetului județean de partid au 
subliniat necesitatea ca, din timp, un 
colectiv format din specialiști de Ia 
Ministerul Agriculturii și organele 
agricole județene să decidă, în func
ție de posibilitățile reale de a ajun
ge la maturitate, ce destinație să 
aibă porumbul semănat după cultu
rile de primăvară pentru masă-ver- 
de. Este, desigur, o acțiune de mare 
însemnătate, ' ce solicită răspundere 
maximă, soluționare operativă.

Aurel PAPAD1UC 
Gheorghe BAJlTA

fost luate măsuri eficiente în vederea

însilozarea - 
o acțiune 

ce trebuie pregătită 
cu maximă 
răspundere

Strîngerea și conservarea tuturor 
resurselor de nutrețuri suculente re
prezintă cea mai importantă acțiune 
pentru etapa imediat următoare. Cum 
arătam, la această categorie de nu
trețuri trebuie depozitate cantități 

repartizate în acest scop de ocolul mai mari decît cele stabilite inițial, 
silvic. La C.A.P. Negri, vrejii de fa
sole de la asociația economică in- 
tercooperatistă erau transportați 
direct la saivane pentru hrana oilor. 
La C.A.P. Dămienești începuse con
servarea primelor cantități de furaje 
suculente. Și, ca un aspect general,

tocmai pentru a se acoperi o parte din 
deficitul de fin. Condiții există. Au 
fost semănate culturi duble pe su
prafețe mai mari decît in anii pre- 
cedenți, iar datorită ploilor din ul
tima perioadă și a aplicării udărilor 
pe terenurile irigate, culturile se 
prezintă bine în marea lor majori-

Autodepășirea
ca stare de spirit

Așadar, în județul Bacău au 
asigurării furajelor necesare animalelor pentru perioada de stabulație. 
Și, ceea ce este mai important, accentul cel mai mare se pune pe folo
sirea deplină a tuturor resurselor locale, oricit de mici ar fi acestea. 
Acționindu-se cu fermitate in această direcție, a fost posibil să se re
nunțe la cea mai mare parte din furajele repartizate de Ministerul 
Agriculturii in alte județe. Mai precis, din 75 000 tone de paie și 58 000 
tone de fin, prevăzute inițial de Ministerul Agriculturii a se procura din 
afara județului, se vor aduce in final numai cite 10 000 tone la fiecare 
din aceste sortimente de nutrețuri.

Experiențe bune și foarte bune există în multe alte județe și, bine
înțeles, în foarte multe unități agricole. Din activitatea pentru asigurarea 
furajelor, aceste experiențe evidențiază cu precădere preocuparea pentru 
a valorifica in primul rînd resursele locale de nutrețuri.

Acest fapt se impune a fi evidențiat cu atit mai mult cu cit în unele 
județe, in special din Moldova și din sud-estul țării, deși acestea se 
confruntă cu greutăți reale, nu se fac suficiente eforturi pentru a pune 
în valoare posibilitățile existente, pentru a strînge și depozita toate 
resursele de nutrețuri, indiferent cit de mici ar fi acestea. Acum pre
ocuparea de căpetenie este aceea de a pune pe primul plan nu greu
tățile existente, ci găsirea de soluții, cele mai potrivite, pentru a depăși 
aceste greutăți. Pentru a asigura pe orice cale, prin toate mijloacele 
posibile, cantitățile necesare de furaje pentru hrana animalelor pe tim
pul iernii.

Orice discuție cu in
ginerul Ion Rogovea- 
nu despre întreprinde
rea de utilaj greu Cra
iova se transformă, in 
cele din urmă, in- 
tr-una cu doi oameni. 
Cu inginerul-șef al în
treprinderii și cu 
secretarul adjunct al 
comitetului de partid 
pe care-i întruchipea
ză unul și același om 
— inginerul Ion Rogo- 
veanu. Un stilp al gin
dirii tehnice, dar și 
unul al gindirii poli
tice, cum este caracte
rizat atit de comuniștii 
din întreprindere, cit și 
la comitetul municipal 
de partid. Și sintem 
asigurați că „vetera
nul" — e, la 54 de ani. 
cel mai in virstă om 
intr-o echipă de con
ducere cu o medie care 
abia a depășit 40 de 
am — se autodepășește 
permanent in ambele 
ipostaze.

„Care este cea mai 
valoroasă idee din ac
tivitatea colectivului 
nostru de muncă ? — 
mă întrebați. Nu mi-e 
greu, ne spune, 
numesc dintr-o
Este cultivarea gindirii 
oamenilor, tehnice și 
politice, pentru că una 
fără alta nu dă rezul
tate, la nivelul dotării 
tehnice de care dispu
ne întreprinderea. Dar 
ce vă spun 
de explicat 
cuvinte..."

Oricit de 
nu renunțăm. Și 
astfel povestea — care 
nu-i nici pe departe 
poveste — educării de 
la început a unui co
lectiv in spiritul înal
tei performanțe teh
nice, al permanentei 
autodepășiri ca stare 
de spirit. Pentru care 
s-au folosit toate mo
dalitățile. De la cele 
cu fiecare om in parte 
pină la cele — inițiate 
de organizațiile de 
partid — vizind co
lectivul in ansamblul 
său. Iar efectele ei 
arată că această stra
tegie a dat rezultate 
neașteptat de repede 
și neașteptat de bune.

In mai puțin de 10 
ani, o întreprindere 
dotată in exclusivitate 
cu utilaje din import, 
deci in proporție de

s-o 
mie.

eu e greu 
in citeva

greu ar fi, 
aflăm

100 la sută cu inteli
gență cumpărată cu 
valută forte, reușește 
două obiective de cer
tă anvergură. Să se 
remarce in mod spec
taculos in realizarea 
tuturor comenzilor so
licitate de economia 
națională (și nu o dată 
unicate, iar aici co
menzile înseamnă uti
laje și linii tehnologice 
de la 100 la S 000 de 
tone !) și să se auto- 
integreze din punct de 
vedere tehnologic și al 
echipării cu piese de 
schimb, prin forțe pro
prii in proporție de 
100 la sută.

Cum s-a realizat a- 
ceastă performantă in
tr-un timp atit de 
scurt ? Soluția mai co-

0
și valoarea ei

modă, in ambele ca
zuri, era să se apeleze 
la ajutorul institutului 
specializat din Bucu
rești. Dar de fiecare 
dată institutul s-a an
gajat cu termene atit 
de întinse că o aseme
nea „revoluție tehnică" 
n-ar fi fost posibilă 
nici astăzi. Si atunci ? 
Atunci 
I.U.G. au 
proiectanți 
săli", și

specialiștii 
devenit și 

„umver- 
executanți 

„universali". Ingine
rii și muncitorii au 
învățat să gîndească la 
nivelul tehnicii de 
virf, dar să-și repro
ducă atit pentru între
prindere, cit și pentru 
economia mondială 
tehnica de virf. Tehno
logii și utilaje care nu 
puteau fi proiectate pe 
calculator decît pe 
bază de licență au fost 
„redescoperite" — 
printr-un mare efort, 
dar cu nimic mai pre
jos decît ale deținăto
rului „patentului" — 
pe malul Jiului și nu 
au mai fost cumpărate 
de la Tokio sau Neto 
York. Și, astfel o par
te din cele mai grele 
comenzi ale. economiei 
naționale, pentru dota
rea și modernizarea

Urgenta rea 
importanță 
cit și, mai

stringerii și depozitării paielor reprezintă o acțiune de mare 
atit pentru eliberarea terenului și executarea arăturilor de vară, 
ales, pentru a se asigura stocuri cit mai mari de furaje pentru 

hrana animalelor

trâ socialistă modernă, creată în 
ultimii 21 de ani, este ferm anga
jată pe acest drum. Iată, de pildă, 
întreaga noastră uzină, în următo
rii ani, va fi transformată radical: 
procesul de producție se organizea
ză de pe acum pe celule de fabri
cație înzestrate cu manipulator și 
roboți. Se începe cu operațiile la 
cald, la rece și la montaj. Totul vi
zează creșterea productivității mun
cii pe căile progresului tehnic și 
reducerea substanțială a efortului 
fizic al operatorului. Este o opțiune 
pe care nu mai pot s-o numesc 
de viitor, e a acestui prezent, 
transformată în realitate de către 
noi, cu forțele noastre, aici. în 
uzină.

— Tocmai voiam să vă întrebăm: 
dacă veți produce, în curînd, com
plexe de strunguri moderne dotate 
cu roboți, cu centru de calcul, cu 
computere proprii, cum se vor 
adapta oamenii la aceste transfor
mări radicale ?

— Pentru ce se pronunță viito
rul, dacă observăm atent mersul 
lucrurilor ? Pentru o specializare 
largă, mobilă, pentru polificalifi- 
care. Prezentul ni se și înfățișează 
ca o școală pentru toate vîrstele, o 
școală fără ziduri și bănci, o învă
țare permanentă, în procesul mun
cii, cu grija de a fi tot timpul cu 
un pas înainte, în viitor. Fără în
doială, nu e ușor, și nici nu va fi, 
în continuare trebuie înlocuite, 
din rădăcini, mentalitățile vechi 
după care ar fi suficient să înveți 
o singură meserie, la timpul ei. Și 
acum să vă răspund mal direct : 
strungarul, de pildă, devine opera
tor și trece in spatele computeru
lui, la programarea și supraveghe
rea lui. Deja la noi in uzină sînt in 
plină desfășurare cursurile de in
formatică și eu sint unul dintre 
participanți. Vedeți dumneavoastră, 
este perfect posibil să te depășești 
cînd atingi nivelul înțelegerii pro
funde a necesității dezvoltării eco
nomice intensive la scara uzinei și 
a industriei țării întregi. Și atingi 
acest nivel pentru că ești chemat, 
în cadrul larg al democrației noas
tre muncitorești, revoluționare, să 
participi și să răspunzi, ți se acor
dă încrederea deplină a rezolvării 
unor probleme esențiale ale acestei 
dezvoltări. încă o dată, nu e ușor. 
Dar iți dovedești ție însuți, în pro
cesul muncii că, învățînd, creativi
tatea, într-o măsură mai mare sau 
mai mică — depinde numai de tine 
— este și un dar al tău, poate fi 
cultivată. Știu din proprie expe
riență și din experiența altora, că 
permanenta acumulare de cunoștin
țe proaspete, studiul perseverent în 
domeniul de care te ocupi îți des
chid, mai devreme sau mai tîrziu. 
cîmpul creativității, al obținerii 
unei noi calități a muncii — pro
ces în care fiecare sintem antre
nați profund.

— Intervin și eșecurile, poate și 
renunțările...

— Depinde despre ce renunțări 
este vorba.. Renunțarea la acțiune? 
La propria-ți perfecționare ? Vei 
rămine un limitat, te dai la o parte 
singur. Sint însă și renunțările re
comandabile — la comodități — dacă 
ești un om conștient și vrei să te 
respecți. Impulsul creator implică 
disciplină severă, trebuie să o ac
cepți, pentru că ești conștient că 
din 10 idei, de pildă, 9 s-ar putea 
să ți ie respingă, de regulă, viața 
sau verificarea exigentă a tovară
șilor tăi de muncă. Capacitatea 
creatoare nu ți-o poate da nimeni, 
ți-o făurești singur cu sudoare, 
deschizînd mereu drumuri noi în 
propria ta activitate și în . activi
tatea celorlalți, conferindu-i mun
cii calități potențiale noi. Este o 
problemă de răspundere, de la care 
nu poți abdica.

— Este semnificativă această vi
ziune a răspunderii. Dar, ca o pro
blemă de etică : ce i-ați recomanda 
omului de lîngă dumneavoastră cu’ 
care împărțiți responsabilitatea 
muncii colective în realizarea unui 
proiect la planșetă sau in fața ban
cului de lucru, la strung ?

— Simplu : să nu aștepte sarcini, 
să-și asume sarcini !

<7 . '...
( Fapte, inițiative, preocupări A

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

„Fabrica de pămîntU

Unele suprafețe de teren din ju- 
. j n-au produs niciodată

rogoz, lăstăriș, răchită
dețul Sălaj 
nimic decît 
sălbatică.

— Acum 
seamănă și 
arabile in pregătire" - 
inginerul Emil Tămaș, uncaurui 
întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Incepind cu acest an, su
prafețe întinse, altădată aride, voi 
începe să producă. Deocamdată po
rumb furajer, dar din primăvara 
viitoare terenurile respective voi 
intra in categoria de folosință ara
bilă. Pentru 1986 avem, de redat in 
circuitul productiv 100 hectare de 
teren de acest fel, sarcina pe întreg 
cincinalul actual ridicindu-se la 
2 000 hectare.

— Așadar, 2 000 hectare care n-au 
produs niciodată altceva decit... pa
gubă vor fi însă
mânțate, lucrate 
in condiții de 
înaltă eficiență.

— Intr-adevăr, 
nu degeaba unii 
au numit între
prinderea noastră 
o... fabrică de pă
mînt. Da, fabri
căm pămint ! In 
păm, in egală măsură, de înnobila
rea terenurilor care se cultivă și in 
prezent, dar cu rezultate mai puțin 
satisfăcătoare. Este vorba de un 
amplu program de combatere a ero
ziunii solului, de desecări in gene
ral, de punere in valoare a terenu
rilor rezultate prin restructurarea 
perimetrului construibil — in depli
nă . ' . ’ '..I . f..._
de secretarul general al partidului 
cu " '
pe care a efectuat-o in județul Să
laj. Practic, lucrările de îmbunătă
țiri funciare pe care urmează să le 
realizăm in actualul cincinal sint . 
combaterea eroziunii solului 
104 000 ha, din care 19 000 ha 
acest an, desecări pe 16 400 ha, 
menajări pentru irigații — 5 000 
in 1986.

Organizate în trei mari brigăzi 
complexe — Silvania, Sălajul și So
meș — cele 52 buldozere, 36 exca
vatoare. 40 autobasculante, 60 trac
toare cu remorci, mașinile de dre
naj, transportoarele, betonierei) 
etc. au drept front de lucru nu mai 
puțin de 
valoarea 
milioane 
Perieni, ______ _____________
I.E.E.L.l.F. Sălaj pun in valoare în
semnate suprafețe situate pe tere
nuri in pantă in zona Meseșenilor, 
pe valea Zalăului sau Sălajului. Cul
turile de o rară frumusețe, benzile 
inierbate, perdelele de protecție re
alizate pină acum atestă, o agro
tehnică avansată. Numai in coope
rativele agricole de producție Me- 
seșeni și Aghireș au fost trecute la 

^arabil 142 hectare'care înainte vre-

se ară, se discuiesc, se 
se numesc „terenuri 

ne spune 
directorul

me figurau la finețe slabe sau te- 
. renuri incărcate cu vegetație lem

noasă. Datorită alunecărilor de te
ren, pe 3 000 hectare din județ apă
ruseră izvoare de coastă, care de
vastau culturile. In acest moment, 
Ca urmare a amenajărilor făcute pe 
versanți, .terenul respectiv produce 
cereale in condiții de eficiență eco
nomică ridicată, producțiile obți
nute rivalizind cu cele de la șes. Pe 
terenurile degradate se realizează 
plantații de protecție cu pomi fruc
tiferi.

Intre Șimleu Silvaniei și Nușfa- 
lău, pe o suprafață de 36 hectare se 
ara, discuta și semăna. In locul ră
chitelor sălbatice care acopereau 
toată lunca respectivă va crește 
porumb furajer. Din primăvara 
viitoare se vor produce 4 000—5 000 
kg griu la hectar. Alexandru Vereș, 
șeful formației, ne spune că au avut 

o luptă 
cu apa 
mai con- 

PrivităÎNSEMNĂRI

din Sălaj
plus, ne preocu-

de dat 
aspră 
care nu 
tenea. 
acum de la înăl
țimea șoselei, su
prafața „ca in 
„palmă" pare să 
fi fost cultivată 
de cind lumea, 
cite canale mai 

mici, ciți zeci de

concordanță cu indicațiile date

prilejul recentei vizite de lucru

pe 
in
a- 
ha

30 000 hectare in acest an, 
lucrării cifrindu-se la 269 
lei. După modelul de la 
oamenii muncii de la

Puțini știu insă 
mari . sau mai 
metri de conducte pentru scurge
rea apei s-au realizat aici in 
primăvară. Sau in bazinul hidro
grafic „Apa sărată": in numai 4 luni 
a fost amenajată o suprafață de 
1 00Q hectare după modelul centru
lui etalon de combatere a eroziunii 
solului. De altfel, pină la 30 apri
lie era realizat integral programul 
de lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe cele 3 000 hectare. Așa 
se face că dealurile răvășite odi
nioară de izvoarele de coastă ara
tă acum ca un Bărăgan, cooperato
rii din Mirșid și Crișeni, spre exem
plu, lucrind acum pământul cu cea 
mai aleasă grijă. Ei știu cite efor
turi s-au făcut pentru ridicarea po
tențialului productiv al acestor te
renuri sterpe. La punctul numit 
Valea Sălajului, nu mai puțin de 
1 900 hectare, incepind cu acest cin
cinal, vor fi cultivate. Buldozere, 
excavatoare, tractoare, mașini de 
drenat impinzesc de la un capăt la 
altul lunca. Aceeași imagine ne-o 
relevă și bazinele hidrografice Agri
șul Inferior, Barcăul Superior, Va
lea Zalăului etc. Secvențele respec
tive (dar cite altele n-ar fi de amin
tit !) nu reprezintă altceva decit 
rodul unei strategii pe termen lung 
elaborate de comandamentul agricol 
județean, al unor acțiuni conjugate 
menite să asigure folosirea cit mai 
eficientă a fondului funciar și 
avînd un singur scop : realizarea 
unor producții mari și stabile și in 
județul Sălaj.

Euqen TEG1AS
corespondentul „Scinteiry

pen- 
mai 
Așa 
co- 

Ga- 
in-

unor importante sec
toare ale sale, sint în
dreptate nu o dată că
tre întreprinderea de 
utilaj greu din Craio
va. Mai in glumă, mai 
in serios, unității cra- 
iovene a început să i 
se spună întreprindere 
specializată in... „co
menzi grele și urgen
te". Așa pot fi caracte
rizate comenzile 
tru țevile de cel 
mare diametru, 
pot fi calificate 
menzile pentru 
lăți (o singură
stalație cintărește 
6 000 tone și s-au exe
cutat intr-un terrtien 
record 6 asemenea 
instalații). Așa pot 
fi caracterizate comen
zile pentru combinate
le de la lași și Cluj- 
Napoca. Autodepășirea 
ca stare de spirit in 
care este angajat per
manent acest colectiv 
o demonstrează și fap
tul că peste 60 la sută 
din producția realizată 
in primul semestru al 
acestui an a fost pro
iectată și executată in 
acest an !

Este cumva sacrifi
cată eficienta in fa
voarea urgenței ? Nici 
vorbă ! Iată cifre — 
referitoare la activita
tea de pină acum a în
treprinderii — care nu 
mai au nevoie de co
mentariu. Față de a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut, întreprin
derea a realizat o pro
ducție suplimentară de 
52 milioane lei, pro
ductivitatea muncii a 
crescut cu 10 la sută, 
cheltuielile totale la 
1 000 lei au fost re
duse cu 50 lei, iar 
cheltuielile materiale 
cu 11 lei, beneficiile au 
crescut de aproape 2 
ori.

E posibil, e un 
imperativ ca in acest 
cincinal — cincinalul 
calității și eficienței — 
toate colectivele să 
pornească cu aceiași 
pași mari și fermi pe 
drumul îndrăznelii și 
încrederii in propriile 
forțe asumate de co
lectivul craiovean.

RECUPERAREA - 
RECONDITION ARE A

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Noile capacități din industria reciclării 
- neîntîrziat în funcțiune!8

Constantin 
PRIESCU

Cu toate că, in cursul lunilor precedente, au fost racordate la cir
cuitul productiv o serie de capacități importante din industria reciclării, 
totu^j, economia națională dispune de însemnate resurse refolosibile care 
nu sint încă valorificate pe deplin. Situație datorată, in mare măsură, 
nereallzării ritmice și integrale a prevederilor planului de investiții și 
de puneri in funcțiune pe șantiere ale industriei reciclării materialelor.

Desigur, cauzele care au determinat asemenea neajunsuri, cu în
tregul lor cortegiu de consecințe negative, sînt numeroase. în primul 
rind, și-au spus cuvintul întirzierile mari și nejustificate în elaborarea 
și aprobarea unor documentații tehnico-economice, deficiență datorată 
aproape în exclusivitate beneficiarilor de investiții și proiectanților cu 
care aceștia au colaborat. în al doilea rînd, activitatea de pe șantierele 
din industria reciclării este nu o dată serios afectată de lipsa unor 
însemnate cantități de utilaje și echipamente tehnologice.

După cum a subliniat, nu o dată, conducerea partidului, obiectivele 
de investiții destinate reciclării resurselor materiale refolosibile sînt 
obiective de investiții prioritare, ele fiind menite să contribuie la dez
voltarea bazei interne de materii prime și materiale. Este bine cunos
cut, de altfel, faptul că termenele de punere în funcțiune a acestor ca
pacități sint luate cu strictețe în calcul la asigurarea echilibrului mate
rial al planului în diferite ramuri și sectoare economice. Iar volumul 
mare de investiții planificat pentru acest an 
evidență acest iucru. Și 
turor factorilor angajați 
meniu.

Cum sînt respectate 
nostru de fată pe două 
acest domeniu.

scoate cu claritate in 
o dată cu el, și sarcinile sporite ce revin tu- 

în procesul realizării investițiilor din acest do-

iată tema raidului 
de investiții de primă importanță din

aceste cerințe firești ? 
șantiere

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ CHIMIC SI FORJĂ 

DIN RÎMNICU VILCEA

Cînd calculele 
de fundamentare 

sînt lăsate deoparte
Două dintre secțiile de bază ale 

întreprinderii de utilaj chimic și for
jă din Rimnicu Vilcea, cea de pre
lucrări mecanice și cea ■ de ambu- 
tisare, dispun fiecare de cite o gos
podărie de șpan. Gradul de valo
rificare a acestuia este însă redus, 
limitat doar la o simplă operație de 
mărunțire. Cantitatea mare de șpan 
rezultată in procesul tehnologic a 
impus, așadar, realizarea unei capa
cități destinate în special 
lucrări moderne a acestei 
te resurse recuperabile, 
conducerea întreprinderii 
că prin brichetarea șpanului trans
portul acestuia poate fi mecanizat

unei pre- 
importan- 
De altfel; 
a calculat

Integral, iar cheltuielile pentru mij
loacele de transport și a număru
lui de personal muncitor cuprins în 
această activitate redus considera
bil. Este vorba, deci, de un impor
tant obiectiv de investiții al cărui 
termen planificat de punere în func
țiune a expirat încă de la sfîrșitul 
anului trecut. Ce cauze au determi
nat întîrzierea ?

— Pur și simplu, o eroare de con
cepție — ne explică Gheorghe Tu- 
dorache. inginerul-șef al întreprin
derii. Hotărirea luată de a construi 
două gospodării de șpan, cite una 
pentru fiecare din cele două secții, 
s-a dovedit nerentabilă. în consecin
ță, proiectele au trebuit să fie mo
dificate și unificate, ceea ce a dus 
la amînarea cu mai multe luni a 
punerii în funcțiune. Cei doi pro- 
iectanți, Centrul de inginerie teh
nologică și proiectare pentru indus
tria de utilaj greu și, respectiv, Cen
trul de inginerie tehnologică și pro
iectare pentru construcția de mașini 
București, au găsit justificată opțiu-

nea noastră și, în consecință, au ac
ceptat propunerile făcute.

— Care este situația investiției în 
momentul de fată ?

— Noile proiecte sînt practic 
terminate și, în cel mai scurt timp, 
vom putea trece la realizarea efec
tivă a noii capacități de bricheta- 
re a șpanului.

Iată deci ce consecințe costisi
toare pot avea lipsa de fundamen
tare a unei investiții și graba de a 
o începe în orice condiții. Ușurin
ța cu care s-a trecut peste obliga
ția de a se analiza eficiența ei sub 
multiple aspecte și de a se elabora 
mai multe variante comparative — 
obligație prevăzută cu claritate in 
reglementările din acest domeniu — 
a pus beneficiarul, în speță condu
cerea întreprinderii vîlcene, în si
tuația să ia lucrurile de la început, 
dar prețul plătit pentru ace,astă omi
siune nu este deloc neglijabil.

Pe de altă parte, utilajele tehno
logice care vor intra în dotarea vii
toarei gospodării de șpan sint con
tractate. multe dintre ele chiar li
vrate și aflate în stoc pe șantier. 
Este cazul concret al presei de bri
chetat. al foarfecii de porționat, sfă- 
rimătoarelor și schipului de încăr
care. Există, totodată, garanții din 
partea întreprinderii mecanice din 
orașul Dr. Petru Groza că pe 
parcursul acestui trimestru vor fi 
livrate electrostivuitorul de 2 tone 
și alimentatoarele — singurele uti
laje ce mai lipsesc de altfel pen
tru linia tehnologică a gospodăriei 
de șpan.

Concluzia ? Timpul pierdut dintr-o 
eroare, care putea fi lesne evitată, 
trebuie recuperat cit mai repede po
sibil. Iar singura cale, în acest scop, 
o constituie desfășurarea din pri
mul moment a lucrărilor de con
strucții și montaj tehnologic în ritm 
susținut. Ceea ce presupune plani
ficarea și organizarea lor cit mai 
judicioasă, precum și o strinsă co

laborare între constructori și mon- 
tori. Dar, mai ales, așa cum s-a 
angajat de altfel, participarea direc
tă, intr-o proporție cit mai mare, a 
beneficiarului la executarea acestor 
lucrări. Am reținut promisiunea fă
cută în acest sens de inginerul-șef 
al întreprinderii vîlcene. Nu putem 
fi întru totul mulțumiți cu faptul că 
beneficiarul a studiat „în linii ge
nerale", posibilitățile de a lucra cot 
la cot cu constructorii pe șantier. O 
investiție nu se realizează prin mă
suri luate „în linii generale", ci 
printr-o implicare precisă, cit se 
poate de concretă, în toate proble
mele legate de finalizarea ei rapi
dă.

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI 
DE FIBRE, CELULOZĂ Șl HIRTIE 

DIN BRĂILA

Asigurarea utilajelor - 
o problemă „deschisă"

La Combinatul de fibre, celuloză 
și hirtie din Brăila se află în con
strucție o instalație pentru recupe
rarea metanolului din gazele rezul
tate de la fabricarea furfurolului. 
Pină in prezent constructorii au 
realizat doar partea de rezistență a 
noii capacități, încă dm vara anu
lui trecut. De atunci a trecut su
ficient timp — aproape un an de 
zile — dar lucrările nu au mai a- 
vansat în același ritm. De ce ?

— Din cauza lipsei utilajelor teh
nologice, ne precizează tovarășul 
Iliescu Șerban, inginer principal in 
cadrul serviciului investiții al com
binatului brăilean. Lipsește încă o 
parte dintre ele, datorită greutăți
lor întîmpinate in asigurarea tablei 
inox de către furnizor, mai exact 
întreprinderea de utilaj chimic 
Făgăraș.

Pe parcursul documentării noastre, 
am aflat că, în urma intervențiilor 
făcute Ia diferite niveluri. Combina
tul siderurgic Galați și Combinatul 
de oțeluri speciale din Tîrgoviște au

livrat, deși cu mare Intîrziere, în
treaga cantitate de tablă.

In pofida acestei îmbunătățiri, 
problema utilajelor continuă să ră- 
mînă deschisă. Pentru că același 
furnizor din Făgăraș nu și-a ono
rat decit în mică măsură obligațiile 
contractuale asumate. De data a- 
ceasta, din motive care nu mai de
pind de colaborarea cu subfurnizo- 
rii săi, ci de modul in care și-a 
organizat propria activitate de pro
ducție. Astfel, în luna iunie, tre
buia să livreze un condensator tubu
lar, un vas reflux, două refierbătoa- 
re tubulare și o coloană cu talere, 
de demetanolizare, utilaj complex, 
cu o lungime de 25 metri și o greu
tate de circa 10 tone. Dar terme
nul de livrare n-a fost respectat. Și, 
dacă întreprinderea de utilaj chimic 
din Făgăraș nu livra utilajele in 
cîteva zile, exista pericolul real ca 
termenul reprogramat de intrare in 
producție a instalației să nu poată 
fi din nou respectat. O situație a- 
normală și extrem de serioasă, care 
pune in discuție răspunderea scăzu
tă cu1 care conducerea întreprinderii 
din Făgăraș își tratează sarcinile în
credințate. Nu constituie un secret 
faptul că in cadrul acestei întreprin
deri și-a cam făcut loc obiceiul ne
firesc de a împărți utilajele ce tre
buie realizate în „importante" și 
„mai puțin importante", acordîn- 
du-se, bineînțeles, prioritate celor 
dinții. Cit de arbitrare sînt nu nu
mai criteriile avute în vedere, dar 
însăși această practică total neeco
nomică o dovedește elocvent cazul 
instalației brăilene. Considerăm ne
cesar ca forurile coordonatoare ala 
unității furnizoare să intervină direct 
în această problemă, analizind cau
zele care au generat o restanță sau 
alta și, mai ales, să adopte măsuri 
ferme și energice pentru introduce
rea unei severe discipline de plan 
în executarea la timp și în condi
ții de calitate ireproșabilă a tuturor 
utilajelor tehnologice contractate.

C. ANTONESCU 
C. PR1CEPUTU 
I. STANC1U
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■ DIN MARILE ÎMPLINIRI REVOLUȚIONARE IN ANII LIBERTĂȚII NOASTRE 

ÎN CASE NOI = PESTE 82 LA SUTA 
DIN POPULAȚIA TARIIAUGUST

„Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot mai bune de muncă și viată 
pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate să nu constate marile transformări realizate într-o perioadă 
foarte scurtă, importantele progrese obținute în dezvoltarea economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor 
localităților patriei noastre, demne de epoca construcției socialismului și înaintării spre comunism !“

NICOLAE CEAUȘESCU

Există în limba română cuvintk 
de suflet, ale căror sensuri 
sint atit de apropiate unul 

de altul incit nu pot fi despărțite. 
Unul din -ele - „acasă". Cerea 
ce-nseamnă, sufletește vorbkid, 
„dor", „mamă", „patrie", „viață"... 

Există aceste cuvinte de cind 
există poporul român. Și totuși, cit 
de mult diferă încărcătura de .•sen
suri a lor față de acum patru de
cenii și ceva numai ! Ce insejmna, 
deci, în urmă cu patru decenii, 
pentru covirșitoarea majoritate a 
oamenilor din România, cuvintul 
„acasă" ? Desigur, duioșie față de 
locul unde se afla căminul familiei. 
Dor căminul ? In covirșitoarea ma
joritate a cazurilor, o căsuță, îm
prejmuită cu zorelele care se 
luptau cu monotonia prafului de 
pe ulița mărginită de șianțul cu ape 
verzui. Sau căsuța învelită cu paie 
- la sate - cu cămăruța în care iși 
făceau veacul, laolalta. .familiile cu 
patru-cinci copii. „Unde te duci ?" 
„Acasă I" - dar răspunsul era un 
amestec de duioșie și amar.
! Sâ fi visat oare cineva acum pa
truzeci și ceva de ani conținutul 
cuvintului „acasă" de adi ? Adică, 
defileele de blocuri, năsfringind 
soarele în zeci de milioane de fe
restre, așteptindu-și „acatsă" mili
oanele de oameni din schimburile 
de pe platforme industriale, casele 
luminoase, cu încăperi adesea mai 
multe decît membrii familiei, aștep- 
tîndu-i „acasă" pe făurarii plinii de 
pe ogoare. Da, au visat comuniștii. 
Și nu numai că au visat, dar au 
convins de realismul și frumusețea 
visului lor întregul popor, care a 
înfăptuit aievea visul.

Notăm o cifră „de ultimă oră", 
culeasă din coloanele sobre ale 
statisticii : 5 662 300. Reprezintă
numărul de apartamente construite 
în România pentru oamenii muncii 
în anii libertății noastre. Cu sigu
ranța că cifra este depășită in 
momentul tipăririi acestor rînduri. 
In mai puțin de jumătate de veac, 
România o devenit una din țările 
cu cel mai înalt ritm în construcții
le de locuințe din lume. O țară cu 
peste 82 la sută din populație in 
locuințe noi I

Nu s-o produs un miracol, ci 
o revoluție. O revoluție-în care oa
menii, sub conducerea partidului 
comunist, construiesc o societate 
nouă consacrată oamenilor.

In primii ani după acel August 
fierbinte, printre preocupările co
muniștilor, alături de concentrarea 
eforturilor întregului popor pentru 
refacerea economiei zdruncinate, 
se afla și grija pentru condițiile 
de viață ale oamenilor muncii. Lo
cuințele constituiau un obiectiv de 
prim ordin. De la ce se pornea? Vă 
amintiți acel cîntec-rugăminte 
adresat... tramvaiului să ne ducă 

•„acasă", „la căsuța mea / cu por
tiță și cișmea" ? „Acasă" insem- 
nind mahalaua sordidă in marea 
majoritate a cazurilor. De aici s-a 
pornit construcția. S-a construit pe 
măsura puterilor. Mult pentru 
atunci, puțin pentru acum. Micile 
cvartale de locuințe noi, astăzi mai 
mult decît obișnuite, stirneau 
atunci admirația : „Muncitori in 
blocuri I" Erou insă doar mici insu
lițe ale viitoarei configurații a țării, 
a vieții omului.

Dar epoca marilor împliniri ale 
vocației de constructor a po
porului român izvorăște de 

la Congresul ol IX-lea al P.C.R., 
cind la cirma destinelor partidului 
și ale țârii a fost ales cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. întreaga 
țară a devenit un adevărat șantier, 
datorită politicii profund umaniste

a partidului, a secretarului său 
general, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării. 
Alături de marile platforme indus
triale care au adus progresul în 
zone rămase în urmă din punct de 
vedere economic, au răsărit uriașe 
cartiere de blocuri noi pentru oa
menii muncii, adevărate orașe noi. 
in anii incrustați cu litere de 
aur in istoria patriei drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" s-au construit 
în întreaga țară de șase ori mai 
m-ulte locuințe decit in cele două 
decenii care i-au precedat. Numai 
in ultimul cincinal, peste două mi
lioane de oameni ai muncii s-au 
mutat în case noi. „Acasă", adică 
in blocuri de nevisat în urmă cu 
patru decenii, ctitorite în întreaga 
țară : în locul fostelor „mahalale" 
Cotroceni, Tei, Rahova, Cringași 
etc. ori alcătuind aproape totali
tatea unor localități ca Slobozia, 
care în anul Congresului al IX-lea 
își avea pe „cartea de vizită" 
„numai o gară și-un cinema", sau 
Bistrița, care tot atunci avea 
înscris la capitolul „nr. blocuri" 
cifra... doi. La fel Călărașii, la fel 
Fălticenii, la fel Măcinul, la fel...

„Construim mult, vom construi in 
continuare mult" — îndeamnă neo
bositul cțitor de țară nouă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Potrivit 
prevederilor Congresului al Xlll-lea 
al partidului, actualul cincinal în
scrie în planul de muncă al con
structorilor realizarea altor 750 000 
apartamente. Cu un confort sporit. 
Dacă ponderea locuințelor cu o 
cameră, construite în 1950, repre
zenta 46 la sută din total, în pre
zent cele cu trei sau mai mufte 
camere reprezintă peste 43 la sută. 
O realitate a1 anilor noștri o consti
tuie și comparația între edificiile 
ridicate azi și fostele clădiri „se
mețe" de acum 40 de ani, care se 
ascund parcă umilite „după obloa
ne" sau rămin rătăcite, pe sub 
balcoanele blocurilor noi.

Localitățile rurale ale țării sint 
și ele dominate de casele 
noi, în timp ce „casa bătrî- 

nească" devine tot mai mult o ra
ritate. Case în care confortul oră
șenesc se simte „la el acasă". Sa
tele iși pregătesc și ele saltul în 
sus. Potrivit planurilor de sistema
tizare, blocul cu etaj devine peisaj 
țărănesc obișnuit. Prevederile ac
tualului cincinal consemnează con
struirea în mediul rural a circa 
100 000 de apartamente în blocuri. 
Unde țăranii vor trăi „acasă" pe 
viu ștergerea treptată a deosebiri
lor între condițiile de viață de la 
sot și cele de. la oraș. Continuind 
să ‘rămînă țărani, asigurind piinea 
țării. (Vă amintiți cintecul cu gust 
amar. .... m-am născut intr-un bor
dei/învelit cu paie..." ? Vine parcă 
din alte lumi. Sint totuși oameni în 
viață cate ar putea-o confirma prin 
anii de început ai propriei auto- 
bioorafii I).

„Construim mult, vom construi in 
continuare mult I" in perspectiva 
anilor 2 000, România iși propune 
să rezolve definitiv una dintre pro
blemele cele mai acute in lume : 
problema locuințelor. Asigurind fie
cărui cetățean o suprafață locuibi
lă de 14 mp, iar împreună cu de
pendințele — de 18-20 mp. Cite 
țări alp lumii își vor fi propus acest 
țel măreț ? România il înfăptuiește 
zi de zi pe schele, șub conducerea 
partidului comunist, a secretarului 
său general.

Iar oamenii României de azi des
cifrează ușor mindria cu care ur
mașii urmașilor lor vor pronunța 
peste veacuri, în mileniul viitor, 
cuvintul de suflet : „acasă".

Laurentiu DUȚA

Din milioanele de adrese noi

Peste 5662300 apartamente s-au construit 
în mai puțin de patru decenii

Urbanizarea satelor: un proces in plină desfășurare

Ca să rotunjească 
patru veacuri atestate 
de pecete domnească, 
capitalei prahovene 
nu-i lipsesc i decit 11 
ani. Bătrinețea așeză
rii este insă superb in
firmată de tinerețea și 
robustețea edificiilor 
înălțate mai ales in ul
timele două decenii, 
așa ca. mi-am zis, cel 
mai indicat om pentru 
o discuție pe această 
temă nu poate fi decit 
arlțitectul-șef al muni
cipiului. Ploiești, loan 
Manole. L-am rugat 
să-mi povestească un 
fapt cu totul deosebit 
și .am subliniat : ..deo
sebit și din meseria 
dumneavoastră". A fost 
de acord, după care 
am început să-i notez 
răspunsul :

— Arhitecți buni am 
avut noi și înainte, do
vadă sint Halele cen
trale. Palatul culturii, 
clădirea restaurantului 
-Berbec», aceea a Mu
zeului de istorie și ar
heologie... Am fost ne
voită să le restaurăm.

să te dezvoltăm \ca să 
le integrăm in ' noul 
peisaj urbanistic. Am 
proiectat și clădiri noi. 
cu personalitate dis
tinctă : Casa de cultu
ră a sindicatelor, spi
talul județean, hotelul 
-Prahova», maternita
tea. sala sporturilor, 
spitalul C.F.R,.. O sa
tisfacție profesională 
deosebită simțim și 
pentru felul in care.au 
fost realizate noile 
complexe -Mercur» și 
-Unirea-, deja in folo
sință. -Galeriile co
merciale Ploiești» — 
ansamblu . unicat in 
România — pe care-l 
vom termina pină spre 
sfirșitul toamnei. Intre 
1965 și 19S5, in cele 16 
cartiere am ridicat 
56 948 de apartamente, 
la care se vor adăuga 
în acest an incâ 2 494. 
Faptul mi se pare .cu 
atit mai remarcabil cu 
cit. — o spun statisti
cile — la 23 August 
1944 Ploieștiul era la 
pămint : m urma bom
bardamentelor, numai

pagubele din industria 
petrolului atinseseră 70 
de miliarde de lei: 80 
la sută din rețelele de 
alimentare cu apă și cu 
energie electrică ale 
orașului fuseseră dis
truse : toate edifi-

Pentru că peste tot s-a 
construit incredibil de 
mult: Pașcanii — „dis
trus total" — cum a 
lăsat mărturie Sado- 
veanu — este astăzi de 
nerecunoscut: alte așe
zări, chiar dacă n-au

dim in aceiași termeni 
'la ceea ce s-a petrecut 
cu București. Oradea, 
lași. Constanța, Tirgu 
Mureș, Craiova, Brăi
la, Arad, Baia Mare. 
Timișoara. Galați. Tir- 
goviște... ar însemna

Ce n-au prevăzut 
arhitectii...

ciile publice devenise
ră inutilizabile ; dintre 
cele 7 000 de clădiri 
bombardate. 5 000 fu
seseră spulberate din 
temelii. Așa era cu 42 
de ani in urmă...

Notam răspunsul ar
hitectului-șef loan
Manole. dar... nu ve
deam „faptul deose
bit". La urma urinei, 
schimbind ceea ce este 
de schimbat, asemenea 
realități aș fi putut 
consemna intr-o mul
țime de alte locuri.

suportat direct rigo
rile războiului, supor
taseră in schimb rigo
rile indiferenței foste
lor regimuri — ceea ce 
insemna cam același 
lucru. Gindiți-vă la ce 
însemnau pe atunci lo
calități precum Cim- 
peni, Colibași. Zalău, 
Horezu. Tulced, Slobo
zia.- Drăgășani. Mier- 
curea-Ciuc. Babadag, 
Vaslui. Băilești.... și la 
ce înseamnă ele astăzi. 
Si am ales doar citeva 
exemple. Dacă ne gin

tă epuizăm super
lativele. Am con
struit peste tot în 
România anilor liber
tății. Am construit 
mult, trainic și frumos, 

.mai. ales in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". 
Am ajuns să ne situăm 
printre primele țări 
din lume in ce pri
vește numărul de lo
cuințe la 1 000 de lo
cuitori. Verificarea o 
poate face oricine — e 
suficient să privim in 
jurul nostru. Nu-i așa 
că vi se pare firesc.

normal, aproape ba
nal 2 I Iar eu il ruga
sem pe interlocutor 
să-mi povestească un 
fapt cu totul deosebit. 
I-am reamintit. Mi-a 
răspuns :

— Un colectiv mai 
larg a fost desemnat 
ca să întocmească mo
nografia municipiului. 
Eu coordonez capitolul 
,,Arhitectura Ploieștiu- 
lui după 23 August 
1944“. Firește, am sco
tocit și după docu
mente inedite. Așa am 
găsit și prima schiță 
de sistematizare a 
orașului. Este datată 
1948. In acel an, 130 de 
arhitecți din toată țara 
au primit sarcina să 
întocmească schitele 
de sistematizare pen
tru 33 de localități. 
Printre ele și orașul 
nostru. Știți care a fost 
ideea pe care au mers 
atunci 2 „Cartierele 
trebuie să fie suficient 
de mici. In viitor, pes
te 20 de ani. nu se 
prevede construirea a 
mai mult de 30 000 de

apartamente". Iar noi, 
in Ploiești, la sfirșitul 
acestui an vom avea 
59 442 ! Ințelegeți2 Ar- 
hitecți talentați, oa
meni optimiști prin 
însuși obiectul profe
siei lor, artiști și 
tehnicieni ' deopotrivă, 
profesioniști cu o ima
ginație creatoare cu 
totul specială, deprin
și să gindească peste 
secole — n-au crezut 
intr-o asemenea. dez
voltare, li se părea 
imposibilă. Mi se pare 
că faptul este deose
bit...

Pentru arhitecți, oa
meni cu pregătire 
multilaterală, prospec
tiva este in firea lu
crurilor. Și totuși, 
iată !. s-a dovedit, 
practica a dovedit că o 
anume previziune poa
tă' fi cu mult depășită. 
De cine 2 De cutezan
ța revoluționară, de 
munca neprecupețită, 
de competență și de 
credința in mai bine.

Mircea BUNEA

În urmă cu 20 de ani acest peisaj nu exista

r -------------------- ------ -------------------Wi?

De 6 Ori mai multe locuințe construite după Congresul 
v al IX-lea față de cele două decenii anterioare

Se construiește intens și în actualul cincinal

care.au
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FINALITATEA EDUCATIVĂ A MANIFESTĂRII CULTURALE
Străvechi ținut românesc, încărcat 

de vestigiile unei istorii ce coboară 
adine in trecut, continuind neîntre
rupt de-a lungul mileniilor să acu
muleze mereu alte mărturii ale crea
tivității românești, județul Vîlcea se 
numără astăzi printre cele mai în
floritoare județe ale țării. Căci aici 
au luat naștere, în anii libertății 
noastre, importante cetăți ale lu
minii — pe Lotru și Olt — sau 
Combinatul de produse sodice, cita
delă a industriei moderne. Pentru 
cel ce străbate astăzi bulevardele 
largi, străjuite de construcții moder
ne ale municipiului Rîmnicu Vîlcea, 
pentru cel ce descoperă profilul se
meț al noilor obiective industriale, 
orașul dezvăluie, 
o dată cu specta
culoasele aspecte 
ale moderniză
rii contemporane, 
repere ale unei 
bogate vieți cul
turale. Sint repe
re ale istoriei, 
dar și repere ale 
conștiinței româ
nești care a 
vibrat la toate marile momen
te ale istoriei. Mărturie stau 
nu doar impresionantul muzeu 
de istorie, somptuosul muzeu de artă 
sau casa Anton Pann — această ade
vărată bijuterie arhitectonică păs
trată cu grijă de edilii orașului, ci 
și numeroase manifestări contem
porane. O elocventă expoziție colec
tivă, reunind creații contemporane 
dintre cele mai reprezentative, oma
gia, de curînd, în spațiul modernelor 
galerii de artă ale orașului, împli
nirea celor 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Acum, 
ca și în multe alte manifestări de 
artă care au reunit nu doar creații 
ale membrilor cenaclului U.A.P.', ci 
și ale unor artiști din întreaga țară, 
galeriile de artă (plasate in inima 
unui important nod comercial și cul
tural totodată, deci in calea unui pu
blic foarte variat) își realizează pe 
deplin menirea educativă. Afluența 
vizitatorilor — veniți să poposească, 
fie și pentru cîteva clipe, in această 
lume a culorilor, capabile să între
țină vie mîndria patriotică, să vor
bească despre realizări ale epocii 
noastre — ne-a dovedit-o pe deplin. 
Rezultatele ultimei ediții a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" vorbesc despre prezența unor 
talente viguroase, despre bogăția tra
dițiilor artistice locale. Exigența a 
prezidat de la început dialogurile 
cultural-artistice care au marcat 
etapa de masă a festivalului, dialo
guri intitulate „Ritmurile cincinalu
lui" (pentru unitățile economice), 
„Rapsodia muncii" (pentru așezămin- 
tele culturale de la sate), „Cheia 
orașelor vîlcene" (pentru casele de 
cultură), „Armoniile tinereții" (pen
tru licee). Strădaniile depuse apoi 
pentru îmbunătățirea repertoriilor, 
pentru creșterea măiestriei interpre
tative, pentru sporirea calității ar
tistice a lucrărilor prezentate au 
contribuit la afirmarea mișcării ar
tistice vîlcene pe plan național prin 
393 premii (cu 128 mai multe decit 
Cele obținute în ediția precedentă). 
Sint rezultate care pun în lumină 
valoarea în sine a participării, dar și 
interesul continuu manifestat aici. în 
jpdețul Vîlcea. pentru încurajarea și 
dezvoltarea valorilor autentice ale 
culturii populare. „Mîini de aur" — 
concursul care asigură participarea 
meșterilor populari la etapa de masă 
a festivalului, „Pridvor vilcean" —

Tezaurul artei românești 
și creația noii generații 

de compozitori
Intr-un moment în care diver

sitatea și totodată oscilația valori
lor reprezintă coordonate de 
structură in peisajul componistic 
internațional, creația muzicală 
românească propune modalități 
originale de expresie, marcate de 
respectul pentru elementele de 
specificitate ale culturii muzicale 
populare și, in același timp, de 
efortul de integrare congruentă a 
noilor tehnici și mijloace de expri
mare sonoră, totul fiind subsumat 
reliefării unor idei bogate în sem
nificații. Relația „tradiție-inova- 
ție", departe de a fi antinomică în 
esența ei, mi se pare a fi, astfel, o 
relație de continuitate și sens care 
determină in ultimă instanță ori
ce demers componistic viabil.

Muzica tinerilor compozitori, im- 
plicindu-se firesc și convingător in 
acest context de largă și fertilă 
deschidere estetică, proprie culturii 
românești de azi, poate reprezen
ta oricînd un posibil „indicator' 
al direcțiilor și orientărilor stilis
tice din creația noastră muzicală 
actuală. Este și normal să fie așa 
dacă ne gîndim că tinerii compo
zitori de astăzi au fost ieri stu- 
denți ai unor maeștri ca Sigismund 
Toduță, Tiberiu Olah, Anatol Vie- 
ru, Aurel Stroe, Ștefan Niculescu, 
Miriam Marbe, Cornel Țăranu, 
Vasile Spătărelu, Doru Popovici, 
anii de ucenicie influențînd sensi
bil formarea lor ca tineri creatori.

Ceea ce mi se pare însă a fi 
demn de subliniat este faptul că 
majoritatea tinerilor, care s-au 
afirmat în ultimii ani în viața mu
zicală a țării, ca și dincolo de ho
tarele ei, au reușit să depășească 
demult „pragul psihologic" al le
găturilor cu „școala", devenind, in 
scurt timp, personalități creatoare 
de recunoscută valoare, care au un 
cuvint de spus, și încă unul im
portant, in noua muzică româ
nească, Tineri compozitori ca : 
Liana Alexandru, Fred Popovici, 
Șerban Nichifor, Călin Ioachimes- 
cu, Adrian Iorgulescu, Doina Ro
taru, Adrian Pop, Maia Ciobanu, 
Cristian Alexandru Petrescu, Liviu 
Dănceanu, Viorel Munteanu, Cris
tian Misievici, Andrei Tănăsescu. 
Mihnea Brumariu, Cătălin Ursu au 
semnat deja opus-uri pe care pu
blicul, critica le-au întimpinat cu 
aprecieri deosebit de favorabile, 
unele dintre ele obținînd și impor
tante distincții naționale sau inter
naționale. Iată deci dovezi ale vi
talității și permanentei „stări de 
reînnoire" care caracterizează mu
zica românească aflată acum in
tr-un moment de unică și deplină 
afirmare în lume.

Desigur că decantarea unor di
recții estetice în muzica tinerei 
generații devine dificilă și limita
tivă, conceptele de structură și 
sens variind de la un compozitor 
la altul, ca și modalitățile de „pu
nere în pagină" ale propriilor idei 
generatoare. Totuși, cred că se pot 
desprinde, cu o doză de relativi
tate inevitabilă, citeva orientări 
stilistice în care evoluează muzica 
tinerei generații de compozitori.

Rapelul pe care unii dintre co
legii mei îl fac la structurile de 

complex de manifestări ce au loc în 
principalele vetre etnofolclorice ale 
județului, concursul creatoarelor 
populare „Hora costumelor" de la 
Pietrari, Tirgul ceramicii populare 
„Cocoșul de Hurez", sărbătoarea fol
clorică păstorească „învirtita doru
lui" de la Vaideeni, festivalul de 
folclor „Cintecele Oltului" și multe 
alte manifestări, purtînd girul unui 
autentic control de calitate. ■ și-au 
căpătat, an de an. un binemeritat 
prestigiu.

RECEPTAREA CONTEM
PORANĂ A TRADIȚIEI. De 16 
ani încoace, „Cocoșul de Hurez" 

prezidează emblematic una din cele 
mai importante manifestări ale artei 
vîlcene — tîrgul ceramicii populare. 
Și poate că nici una din ramurile 
artei populare contemporane, mai 
mult decît străvechea artă a lutului, 
venind spre noi din adîncimi inson
dabile, nu stabilește o relație mai 
strînsă între „ieri" și „azi". Roata 
olarului are aceeași structură ca și 
acum două milenii, cuptorul funcțio
nează pe aceleași principii, lutul 
ascultă de aceleași reguli ale „dospi
rii". Pînă și „gaița" sau „cornul" — 
instrumente cu care se realizează 
minuțioasa și atît de rafinata deco
rare a vaselor specifice Horezului — 
au aspectul rudimentar al uneltelor 
de demult. Ceva s-a schimbat 
totuși... Oala, strachina sau urciorul 
au'devenit obiecte ale unui artiza
nat de calitate, obiecte care pretu
tindeni în țară și în străinătate se 
bucură de o binemeritată apreciere. 
Ca in cazul obiectelor realizate de 
soții Dumitru și Ioana Mischiu, 
distinși cu premiul I la toate ediți
ile de pînă acum ale Festivalului 
național „Cîntarea României".

O adevărată revărsare de vase, 
străchini și oale de tot felul, proas
păt modelate și puse la uscat, te 
intimpină în curtea primitoare a 
soților Mischiu. în atelierul lor spa
țios, într-o rețea deasă de rafturi 
ușoare care tapetează pereții și ta
vanul, sînt adăpostite aceleași vase 
încă umede care așteaptă, conform 
rînduielilor străvechi, să fie deco
rate și apoi arse. Privindu-i la lucru 
pe acești vestiți meșteri popu
lari, îți dai și mai bine seama 
că, deși beneficiari ai unui fond de 
acumulări de forme, de ornamente 
și culori, ce aparțin unei întregi co
lectivități, ai cărei exponenți talen- 
tați sînt, soții Mischiu adaugă fie
cărui obiect nou ceva din talentul, 
din inventivitatea și fantezia lor. în 
această continuă căutare, situată în 
domeniul îmbinării armonioase a 
culorilor și motivelor cunoscute, se 
află de fapt măiestria meșterilor 
populari capabili parcă să intoneze 
aceeași melodie în tonalități, game 
și ,ritmuri diferite. înțeleasă in fe
lul acesta, relația tradiție-inovație 
nu mai apare ca opoziție dihotomi
că, ci ca mijloc mereu actual de 
încorporare a valorilor tradiționale 
în cultura contemporană. Un mijloc

sorginte neoromantică aliate cu 
elemente sublimate și „recompu
se" ale muzicii populare, sinteza 
astfel obținută revelind o prospe
țime și o larg accesibilă materia
lizare a ideilor componistice, trans
pare. de exemplu, din unele lucrări 
semnate de Liana Alexandru, Șer
ban Nichifor, Doina Rotaru sau 
Viorel Munteanu. Pe de altă par
te. tendințele prospective în 
abordarea materiei sonore, pre
zente in lucrările altor tineri 
compozitori (Fred Popovici cred că 
deține un rol de frunte in acest 
cîmp de cercetare a microelemen- 
telor de limbaj), reprezintă un 
posibil punct de vedere în ceea ce 
se poate numi „viitorul de azi" al 
muzicii.

Gestul instrumental frust, lipsit 
de „ticurile" sau limitele unui con
venționalism al expresiei muzicale 
este asociat în alte creații cu un 
anumit lirism nu lipsit de accente 
dramatice semnificative. Am ajuns 
aici la o tendință detectabilă des
tul de des în muzica nouă, tendin
ță care poate însemna o alterna
tivă stilistică sintetizatoare. De 
semnalat, în acest cadru ideatic, 
unele lucrări de Adrian Pop,. Li
viu Dănceanu, Adrian Iorgulescu 
sau Maia Ciobanu.

Deși atît de diferite ca limbaj, 
aceste lucrări au totuși ca elemente 
comune prospețimea și actualitatea 
ideilor, preocuparea de a fi sin
crone cu fluxul și circuitul inter
național de valori ale muzicii con
temporane. Acest deziderat, trans
format din ce în ce mai mult în 
realitate artistică indiscutabilă, 
confirmă, dacă mai este nevoie, 
locul important pe care muzica 
românească îl ocupă astăzi în aria 
muzicii universale.

Este tot atît de adevărat că do
rința expresă de a fi „la zi" a 
unor tineri compozitori se poate 
transforma uneori într-o preluare 
mimetică a unor „modele esteti
ce" lipsite de substanță, într-o 
perpetuă cantonare intr-un limbaj 
artistic arid, necoagulat. Așa cum 
la fel de infructuoasă pare să fie 
reîntoarcerea „grosso modo" la 
pagini celebre din muzica clasică 
sau romantică sub pretextul trans
parent și superfluu al „reformu- 
lărilor" contemporane. Totodată, 
atenția exagerată care se acordă 
laturii strict scientiste a demersu
lui muzical impietează asupra ele
mentelor de ethos și culoare pe 
care muzica nouă le poate trans
mite.

Atunci cind sinceritatea și va
loarea intrinsecă a mesajului de
vin atribute de esență ale muzicii, 
rezultatul nu poate fi decit larg 
îmbrățișat de public. Șansa gene
rației noastre de a trăi și crea in 
acest timp de profunde șî înnoi
toare prefaceri, inaugurat în mod 
strălucit de Congresul al IX-lea 
al partidului, se poate împlini nu
mai păstrind permanent în actul 
de creație contemporan tezaurul 
de „sunet și lumină" al spirituali
tății românești.

Sorin EERESCU 

plenar pus în valoare, după cum 
ne spunea primarul orașului Ho
rezu. tovarășul Ion Constantinescu, 
de tîrgul ceramicii populare ce are 
loc. aici, anual. Precedat de o atentă 
selecție și avizare a producției 
de ceramică in vederea expunerii 
și a desfaeferii. tirgul — la care par
ticipă toate centrele active de olă
rit din țară — este totodată prilejul 
unor ample acțiuni cu conținut edu
cativ, printre care concursul de 
creație, reuniunea Asociației crea
torilor populari din Vîlcea, care 
dezbate de fiecare dată teme legate 
de creația lor, spectacole artistice 
susținute de formații din zonă. Par
ticiparea publicului din localitate,

dar și a celor veniți de pe tot cu
prinsul țării, a amplificat de fie
care dată valențele estetice, forma
tive ale acestui adevărat „spec
tacol" folcloric pe care îl oferă în 
frumoasa zonă a campingului „Ste
jar" meșterii veniți din toată țara. 
Contactul cu producția autentică a 
ceramicii populare a sugerat or
ganizatorilor înființarea, în cadrul 
spațioasei case de cultură din Ho
rezu, a unei originale Galerii de 
artă populară contemporană. Se re
găsesc aici exemplare de ceramică 
populară create nu numai la Horezu 
sau in județul Vîlcea in cunoscu
tele centre de Ia Slătioara, Buda, 
Vlădești, Dăești, Lungești, ci și la 
Sucevița, Rădăuți, Tîrgu Mureș, 
Vadu Crișului, Hunedoara, Oboga- 
Olt sau Pisc. Obiecte de uz casnic 
din lemn, covoare și costume popu
lare, reunite în spațioasele săli ale 
galeriei, atestă o mereu reînnoită 
cinstire a vetrei străbune.

CTITORII DURABILE.Pretu-
tindeni. în județul Vilcea, în aceste 
spații pe care din cele mai vechi 
timpuri s-a format un folclor bogat 
și variat, intîlnești locuri care au în

Casa de cultură din Rîmnicu Vîlcea
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Am poposit în citeva așezări tul
cene la vremea cînd lanurile de griu 
se „mutau" în hambare; cînd in 
grădinile de zarzavat se pîrguiau 
roșiile, iar livezile începuseră a 
rodi. Peste tot, în cîmp, ca și in 
grajduri, se muncea spornic, sub 
soarele arzător al verii. Și nu este 
sector de activitate agricolă în care 
să nu fi intîlnit femei, cîteodată 
prezența lor fiind chiar predominan
tă. „Ele reprezintă mai mult de ju
mătate din forța de muncă a coope
rativelor agricole, ne spunea tova- 
rășuj Gheorghe Scrioșteanu, pre
ședintele uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție. Ne 
străduim, de aceea, să le oferim 
sprijin, răspunzînd hărniciei și de
votamentului cu care muncesc".

Copiii — în centrul aten
ției tuturor forurilor din me
diul rural nordu* acest°r ținu
turi se află cei mai bâtrînl munți 
din țară, atit de erodați de scurge
rea timpului că au, de fapt, înălți
mea unor dealuri. Dar, prin con
trast, este deosebit de plăcut să con- 
stați că, în satele ce se înșiră de-a 
lungul văilor și șoselelor ce străbat 
aceste străvechi meleaguri, răsună 
larma copiilor, a celor ce asigură ti
nerețea perpetuă și înflorirea mai 
departe a acestor bătrîne așezări. 
Nu este doar o impresie, cl un ade
văr confirmat de fapte. Iată ce ne 
relata directorul adjunct al direcției 
sanitare a județului, dr. Emilia Sta- 
mate: „în prima jumătate a anu
lui, indicele de natalitate a ajuns la 
circa 18 la mie. Sînt localități unde 
natalitatea a crescut simțitor: Isac- 
cea (22 la mie). Mihail Kogălnicea- 
nu (19,4 Ia mie), Cerna și Ostrov 
(peste 20 la mie). Ceea ce ne bucu
ră in mod deosebit este însă fap
tul că, prin eforturile tuturor cadre
lor sanitare, s-a obținut o scădere 
considerabilă — cu aproape 23 la mie 
— a mortalității infantile". 

semnat statornic evoluția culturii ro
mânești. Așa sînt Muzeul memorial 
Nicolae Bălcescu, complexul muze
istic de la Troian — locul în care ge
neralul Gh. Magheru „și-a organizat 
tabăra militară a armatei revoluțio
nare" .în toamna anului 1848 — colec
ția de arheologie, artă veche și feu
dală de la Govora, exemplarele deo
sebite ale arhitecturii românești reu
nite in cadrul complexului muzeis
tic de la Măldărăști sau colecțiile de 
etnografie și artă populară de la Bu- 
joreni— adevărată sinteză a satului 
vilcean. Conștiința prezenței acestui 
tezaur, dar și dorința de a-1 spori 
l-au îndemnat pe colecționarul Ale
xandru Balintescu să doneze satului 

natal — Costești 
— colecția sa de 
artă, colecție a 
cărei axă de aur 
o formează mi
nunatele bron
zuri ale lui 
Gheorghe D. An- 
ghel. Nutrit încă 
din timpul vieții 
sculptorului, pro
iectul acestui a- 

devărat muzeu a prins contur 
concret în 1970, cînd la etajul spa
țiosului cămin cultural din Costești 
era inaugurată colecția „Gh. D. 
Anghel".

Tripticul „Din viața unui geniu", 
„Moartea -poetului", portretul picto
rului Luchian, portretul muzicianu
lui Valentin Gheorghiu, „Maternita
te", „Muza" și „Ruga" — unice prin 
singulara lor frumusețe, adevărate 
capodopere ale sculpturii Iui Anghel, 
alături de lucrări semnate de Ion Țu- 
culescu, Gh. Tomaziu, Constantin 
Piliuță, Horia Damian. Florin Nicu- 
liu, Horia Bernea, Marin Gherasim, 
Afane Teodoreanu, pot contribui la 
formarea, cu ajutorul limbajului ar
telor plastice, a unor categorii din ce 
în ce mai largi de public in spiritul 
dragostei față de realizări dintre cele 
mai de preț ale culturii românești, 
al respectului și prețuirii tradițiilor 
ei cu adevărat valoroase. Dragostea 
pentru artă a creat și aici, la Cos
tești, un spațiu spiritual inalt in care 
gindurile, sentimentele încercate in 
fața operei unui mare artist să cre
eze o minunată și atît de necesară 
comuniune cu adevărul operei de 
artă.

Marina PREUTU

„Ziarul de dimineață" de Valen
tin Munteanu. Premieră TV. în 
distribuție: Constantin Codrescu, 
Mariana Cercel, Teodora Mareș, 
Costel Constantin, Nicolae Călugă
rița, Gheorghe Simonca, Dumitru 
Chesa, Mihai Dobre, Dimitrie Du
mitru, Dan Mltoșeru, Teodor Da- 
neti, Ștefan Haglmă. Regia: Nae 
Cosmescu.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
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De acest lucru aveam să ne con
vingem — printre altele — în co
muna Somova. Pentru soții Gabriela 
și Cornel Cimpoeru, medici, acest an 
a marcat o cotitură in ce privește 
eficiența stăruinței de a ocroti și 
păstra sănătatea celor mici: în pri
mele 30 de zile de viață copilul este 
văzut zilnic, vizitele rărindu-se pe 
măsură ce acesta crește și prinde 
puteri. Datorită acestor vizite la do
miciliul copilului, a unei educații 
sanitare a populației, adaptată de 
la caz la caz, mortalitatea infantilă 
a regresat considerabil.

Dintr-o convorbire cu primarul 
comunei, Elena Luca, am desprins 
nu numai o serie de date — 196 de 
mame încasează lunar, sub formă de 
ajutor din partea statului, o sumă 
ce se ridică Ia circa 83 000 de lei 
— ci și preocuparea ca, în familie, 
copiii să se bucure de un climat fa
vorabil dezvoltării sănătoase, ar
monioase. „Poate faptul că anul a- 
cesta nu s-a înregistrat nici un di
vorț. se datorește și colectivului 
care, la „Sfatul omeniei", a încercat 
în diferite cazuri apărute — și a 
reușit — să aducă împăcarea intre 
soți, să creeze o opinie severă îm
potriva tentativelor de abandon, a 
lipsei de grijă față de copii".

Cele consemnate la Somova pot fi 
multiplicate; în majoritatea satelor 
tulcene colaborarea strînsă între 
primărie-medic-familie este tot mai 
strînsă și mai fructuoasă. Tova
rășul Constantin Amariei, pre
ședintele comisiei județene pentru 
demografie, ne informa că probleme
le legate de îmbunătățirea Indicato
rilor demografici au ‘constituit tema 
unor aprofundate analize efectuate 
de comitetul județean de partid, 
precum și într-o sesiune a consiliu
lui popular al județului. S-au adop
tat măsuri judicioase, majoritatea 
găsindu-și apoi aplicarea: o grijă 
sporită pentru dotarea dispensarelor 
cu aparatură și toate cele de trebu
ință, repartizarea de apartamente, în

Realizări și aspirații in filmul pentru tineret
Fie și numai simpla lec

tură a titlurilor de pe afi
șul „Galei filmului cu 
tematică pentru tiheret" 
arată că la Costinești 
și-au dat intilnire ci
neaști de toate vîrste- 
le (de la Sergiu Nicolaes- 
cu. Elisabeta Bostan. Mir
cea Mureșan. Andrei Blaier, 
Virgil Calotescu ori Fran- 
cisc Munteanu la Șerban 
Creangă. Cristiana Nicolae, 
Al. Tatos. Nicolae Cabel 
ori și mai tinerii : Tereza 
Barta, Ovidiu Bose Paști- 
na ; sau, vorbind de sce
nariu. de la creatori de 
prestigiu precum Titus Po
povici, Petre Sălcudeanu, 
Dinu Săraru. Nicolae 
Dragoș ori Ion Băieșu 
la autori mai recent afir
mați. Un tablou ce reflec
tă. de fapt, o situație mai 
generală : prezența tutu
ror generațiilor in cîmpul 
creației. Filmele vizionate 
au pus în evidență cotnu- 
nitatea de idealuri a crea
torilor români, solidarita
tea lor în hotărîrea ca, slu
jind cea de-a 7-a artă, să 
facă de fapt din film un 
instrument eficace de mo
delare spirituală, de edu
cație comunistă a maselor 
largi.

Manifestarea de la Cos
tinești, desfășurată în cli
matul generat de aniver
sarea a 65 de ani de la 
făurirea P.C.R. și sărbăto
rirea a 21 de ani de la 
Congresul al IX-lea. în 
preajma sărbătorii de la 
23 August, a atras atenția 
asupra succeselor realiza
torilor de film în impre
sionantul angajament de a 
făuri cu mijloace specifice 
o amplă „epopee cinema
tografică națională". Un 
„proiect" cu multiple sem
nificații și valori printre 
care și aceea de a oferi ti
neretului o artă pătrunsă 
de înalte idealuri revolu
ționare, patriotice, care să 
oglindească trecutul glorios 
de luptă, munca poporului 
pentru victoria socialismu
lui, să dea tineretului per
spectiva luminoasă a lup
tei pentru mărețe aspirații 
și idealuri de dreptate so
cială și națională, pentru 
comunism. Operelor filmice, 
năzuind să configureze o 
veritabilă epopee cinema
tografică a luptei eroice a 
poporului nostru pentru li
bertate și independență, 
le-au fost alăturate, in ul
timul an, două pelicule 
noi : „Bătălia din umbră", 
inspirat din evenimentele 
primului război mondial, 
premieră recentă, și „Noi, 
cei din linia întîi", evocare 
a eroismului soldâților ro
mâni în lupta antihitleris- 
tă. a contribuției lor la e- 

' liberarea Transilvaniei, Un
gariei și Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist. Filmului 
„Noi. cei din linia întîi" i 
s-a atribuit „Marele pre
miu" ; un premiu ce a în
cununat o autentică reu
șită artistică, dar. totodată, 
în strînsă legătură cu fi
nalizarea estetică, o per
spectivă superioară, obiec
tivă. matură, complexă, de 
nobil patriotism asupra 
filmului istoric. Căci fic
țiunea se sprijină substan
țial în scenariul lui Titus 
Popovici pe adevărul și 
forța probatorie a mărtu
riilor autentice, relevînd 
documente mai puțin cu
noscute și aducînd noi lu
mini asupra eroismului ar
matei noastre.

Impresionante trimiteri 
la cronica neamului și la 
momente cruciale ale a- 
cesteia, sugestive evocări 
ale specificului civilizației 
și spiritualității românești 
au fost și „Partidul, Pa

blocuri, pentru medici, asigurarea 
mijloacelor de transport necesare, 
atunci cind sănătatea mamei și a 
copilului necesită transportul la 
spital. Pentru aceasta există auto
vehicule speciale precum și un vas, 
„Sănătatea", de fapt un spital 
plutitor, dotat chiar și cu sală de o- 
perații. „Periodic este analizată în
făptuirea acestor măsuri, ceea ce ne 
dă garanția că vom reuși să dăm 
tinerețe și vigoare chiar și acelor 
localități ce vădeau semne de im- 
bătrinire a populației".

in grădinițele de copii: ca 
acasă cele 68 de co°Pe" 
rative agricole din județ funcționea
ză 70 de grădinițe, al căror program 
de activitate este strins legat de 
nevoile campaniei agricole. Ca ata
re, ele își încep activitatea in 
martie și se închid o dată cu strin- 
gerea recoltei; se deschid diminea
ța devreme și îi țin pe copii pină 
vin mamele să-i ia, pe-nserat. în tot 
acest timp copiii cooperatorilor se 
instruiesc, se joacă, sub supraveghe
rea unor educatoare, sint hrăniți cu 
mincăruri preparate din produse 
proaspete, provenite din recolta pro
prie, se odihnesc în încăperi mobi
late și dotate ca acasă. Cit de mult 
înseamnă aceste grădinițe pentru 
cooperatoarele-mame numai ele o 
pot spune. Iată de ce am căutat-o, 
ia locul ei de muncă — ferma de 
vaci a C.A.P. Iazurile — pe mulgă- 
toarea Ioana Tudose, mamă a pa
tru copii sub zece ani.

Tocmai voiam să o întrebăm des
pre copii, cînd unul dintre ei, cel 
mare — Marius-Daniel. școlar în 
clasa a IV-a — își face apariția lingă 
mama lui.

— Dimineața mă scol tiptil, să 
nu-i trezesc pe copii, dar ăsta mare 
tot mă simte. Și nu scap de el pînă 
nu-i promit că-1 iau la grajd cu 
mine. îi plac animalele.

(Nu e singurul copil îndrăgostit 
de animale și de munca părinților

tria, Poporul", „Cei mai 
frumoși douăzeci de ani", 
„Cununa de lauri" — pe
licule încununate cu ..Pre
miul special al juriului" 
(reprezentînd tot atitea 
reușite în domeniul filmu
lui politic, documentar-ar- 
tistic). Ele evidențiază 
felul în care străvechi 
idealuri au prins viață in 
epoca socialismului, se in
stituie in cronici grăi
toare ale devenirilor revo
luționare sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân și aduc ample măr
turii ale eroismului con
temporan, propunînd gran
dioase fresce ale realizări
lor din anii noștri, cu deo
sebire din ultimii două
zeci de ani de cînd 
în fruntea partidului și 
a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Majoritatea realizărilor 
cinematografice prezentate 
în ultimul an, fapt reflec
tat și pe afișul „Galei", a- 
testă grăitor interesul cres- 
cînd al cineaștilor pentru 
fenomenele, pentru pro
blematica de actualitate.

competenței crescînde, al 
afirmării ■ creativității. A- 
ceeași semnificație o au 
și peliculele — mai nume
roase ca in anii prece
dent — .inspirate din rea
litățile mediului rural, o- 
glindind, în cheia dramei 
și a comediei, descoperiri 
și „redescoperiri" ale sa
tului, implicări și frămîn- 
tări specifice proceselor 
transformării socialiste a 
agriculturii. Binevenită s-a 
dovedit și tendința explo
rării problematicii umane 
din mediile cele mai di
verse sau în diferite mo
mente ale vieții — „Pro
misiuni", Dentru care Eli- 
sabetei Bostan i s-a decer
nat titlul de „laureată 
pentru regie", remareîn- 
du-se prin ilustrarea vir
tuților omeniei ca liant 
al familiei, iar „Al patru
lea gard, lingă debarca
der" (regia Cristiana 
Nicolae), căruia i s-a decer
nat „Premiul tinereții", re- 
ținind prin investigarea a- 
dolescenței, vîrsta primei 
iubiri, dar și a primelor 
manifestări ale perSonali-

DUPÂ ÎNCHEIEREA GALEI 
FILMULUI DE LA COSTINEȘTI

Documentarele au eviden
țiat, o dată cu vocația de 
reporteri a realizatorilor, 
preocuparea lor de a rele
va semnificațiile mai largi, 
general umane ale faptelor 
surprinse. Și aceasta, fie 
că avem în vedere docu
mentarul dens in informa
ție și cu virtuți poematice 
al lui Nicolae Cabel („Caii 
de dimineață"); fie că e 
vorba de -Festivalul „Geor
ge Enescu"», evocarea Te- 
rezei Barta (regia), fie de 
elogiul „luptei cu limitele" 
(„Iar ca sentiment, un cris
tal" — regia : Ovidiu Bose 
Paștina).

Pledoarii morale pentru 
asumarea responsabilității, 
pentru spirit creator, fru
musețe umană, comunica
re, pentru înțelegere și 
pace pe pămînt au adus și 
filmele de animație (pre
miate fiind : „Drum drept" 
de Olimp Vărășteanu și 
„Podul" — regia Ovidiu 
Bandalac), ceea ce nu ne 
împiedică să remarcăm, o 
dată cu absența din selec
ție a „semnăturii" unor 
personalități tinere, vigu
ros afirmate în ultimii 
ani,' nivelul mediu al în
tregii producții aduse in 
concurs, gradul său mai 
scăzut de originalitate 
(grafică, tip de animație), 
ori frecventa absență a u- 
nității stilistice. Teme im
portante, generoase, de larg 
interes au propus și repre
zentanții I.A.T.C., de la 
care sînt de așteptat, în 
continuare, mai multă fan
tezie, îndrăzneală, origina
litate, ca atribute primor
diale ale tinereții.

Filmele de ficțiune cele 
mai îndrăgite de marele 
public constituie, la rin- 
dul lor, dovada strădaniei 
cineaștilor de a răspunde 
apelului de a fi mai aproa
pe de izvoarele vieții, de a 
aprofunda fenomenele cele 
mai reprezentative ale ac
tualității, realitatea, în 
ceea ce are eă mai semni
ficativ și caracteristic. De
pun mărturie pelicule re- 
flectînd procesele perfec
ționării și democratizării 
vieții social-politice, ori 
procesele autodepășirii u- 
mane sub semnul cristali
zării eticii socialiste, al

tății și cristalizării unor 
opțiuni importante.

Examenul lucid al filme
lor artistice de actualitate 
atrage insă atenția asupra 
decalajului existent, în 
continuare, între bogăția și 
complexitatea înfăptuiri
lor și căutărilor umane ce 
caracterizează omul con
temporan și felul în care 
se regăsesc aceste aspecte 
în film.

„Eroismul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, 
intreaga activitate tumul
tuoasă de transformare re
voluționară a țării oferă 
minunate posibilități lite
raturii și artei, creației de 
toate genurile, dînd su
biecte pentru opere nepie
ritoare care să ridice cul
tura și arta românească la 
un nivel mai inalt de dez
voltare, să contribuie la 
formarea conștiinței socia
liste a poporului nostru, să 
însuflețească in muncă și 
în viață tinăra generație, 
să înfățișeze perspectiva, 
viitorul luminos al pa
triei" — spunea secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
îndemn ce va trebui să-și 
afle un ecou și mai con
cludent în filmele româ
nești. Ceea ce presupune 
atit o mai bună orientare 
către teme majore, cit și 
atitudini creatoare mai 
responsabile și active, re
flectări de mai mare com
plexitate și pătrundere. 
Căci, și în filmele de la 
Costinești, s-au făcut ob
servate uneori subiecte ar
tificiale, fire epice cam 
fanteziste; anumite situații 
selectate, conflicte configu
rate și soluționarea lor au 
pus in evidență încăpățî
nata „vivacitate" a unor 
scheme simpliste, tendința 
înlocuirii valorilor obser
vației directe cu șabloane, 
a bogăției sugestiilor mun
cii și creației oamenilor cu 
teze, rezolvări simplifi
catoare, insuficient in
dividualizate, unele perso
naje amintind de portre- 
tele-robot.

Idealul transformării 
filmului românesc intr-un 
instrument eficace al 
transformării conștiințelor

Ora de joacă Ia grădinița sezonieră a C.A.P. lazurile, județul Tulcea

lor : Maria Mangu, fetița Sofiei 
Mangu, tot mulgătoare, ajunsese 
înaintea mamei ei la grajduri. 
Aflăm că, mai în joacă, mai in 
serios, copiii învață meseria de în
grijitor de animale. Fiecare își are 
vacile preferate care îi îngăduie să 
le mulgă și să le pună niște nume 
năstrușnice: Tălpoasa, Tărcata, Mo
toreta, Țopăita, Oița (!), Gălbinuța).

De fapt, venisem să o întrebăm 
pe Ioana Tudose cum se descurcă 
cu cei patru copii, destul de miti
tei. Pe unul îl cunoscusem. Dar cei- 
lați trei ?

— Sint la grădinița sezonieră. Fe
licia și Speranța, gemene, sint mă
ricele, au 6 ani. Ele 11 iau de mină 
pe Dorin, frățiorul lor de 4 ani, și 
se duc împreună la grădiniță. Acolo 
sînt pe mîini bune. Știu că mă- 
nincă bine și la timp, se joacă și 
se odihnesc, învață cintece și poe
zii. Ne este de mare ajutor această 
grădiniță, nouă, femeilor cu copii 
mici. Poți să muncești fără grijă.

Am Vizitat grădinița. O clădire so
lidă, construită anume în acest 
scop, cu dormitor, sală de mese, 
săli de joc mobilate și înzestrate cu 
tot ce trebuie. în sala „de studiu" 
admirăm lucrările de pe panourile 
„Ce pot face două mîini dibace" și 
„Micii pictori". într-o încăpere, la 
umbră, era pus la uscat mușețelul 
cules de copii pentru la iarnă. Este 
contribuția lor la umplerea cămării 
grădiniței pentru iarnă, unde, încă 
de pe acum, se pun la conservat 
zarzavaturi, se prepară dulcețuri și 
gemuri. Totul este rînduit cu grijă 
de mamă și de gospodină. „Este 
firesc să ne ocupăm, cu toată aten
ția și dragostea, de copiii coopera
toarelor noastre, ne spunea tovarășa 
Nastasia Savin, președinta coopera
tivei agricole din Iazurile. O bună 
parte din forța de muncă o con
stituie femeile, iar majoritatea lor 

este strins condiționat de 
ținuta artistica a transfi
gurării cinematografice. O 
regula de bază a reușitei 
in acest domeniu este a- 
eeea a valorii contribuți
ilor din toate domeniile. 
Nu este intimplător că, de- 
semnind „Marele premiu", 
juriul a simțit nevoia 
nominalizării tuturor celor 
ce au contribuit la 
sincretismul filmului „Noi, 
cei din lima intri", 
începind cu scenaris
tul Titus Popovici și cu 
regizorul Sergiu Nicolaes- 
cu. Căci și imaginea aces
tui film (Nicolae Girardi), 
ca și cea din „Promisiuni" 
sint un exemplu de măies
trie. (Așa după cum cea 
din „Clipa de răgaz" este 
o notabilă încercare de a 
suplini prin plasticitate, 
rafinament vizual, dar nu 
și prin înfrumusețare for
țată, carențeie scenariu
lui). Contribuția compo
zitorului Adrian Enescu 
este, la rindul ei, un 
exemplu de inspirație, dar 
și de slujire adecvată a 
mesajului filmului (evitîn- 
du-se atît supradimensio
narea muzicii cit și lirici- 
zarea apăsată — atît de 
„la modă", în alte pelicu
le). Scenariile par a fi, la 
ora actuală, capitolul cel 
mai deficitar (drame ne
verosimile, derulări, întor
sături convenționale ale 
conflictului, reacții umane 
lipsite de firesc, eroi fără 
individualitatea necesară). 
Majoritatea filmelor de 
actualitate ne confruntă 
astfel cu încercările regi
zorilor (uneori soldate cu 
un anume succes, alteori 
nu) de a compensa, prin 
decupaj, cadraje, mizan
scenă, prin expresivitatea 
și poezia unor detalii sau 
metafore filmice, scăde
rile „scriiturii" de bază.

Contribuția actorului la 
crearea personajului cine
matografic rămine in toate 
cazurile hotăritoare. Așa 
încit senzația cea mai 
frecventă în cazul oricărui 
concurs cinematografic ră- 
mîne aceea că, în această 
privință, lista premiilor 
este prea îngustă. Și a- 
ceasta fiindcă, nu de pu
ține ori, artiștii din cele 
mai diferite generații — 
de la regretatul Octavian 
Cotescu, care a apărut in 
trei filme și a fost decla
rat laureat „in memo- 
riam", la Maria Ploae, Va
lentin Uritescu, ori la ab
solventul de anul acesta al 
I.A.T.C., George Alexan
dru, laureat pentru inter
pretarea unor roluri de 
întindere, pînă la zeci 
de alți actori de talent 
susținători ai unor roluri 
mici, aproape insigni
fiante la lectură — cu toții 
contribuie substanțial la 
bogăția umană, căldura, 
farmecul, atractivi ta tea ,e- 
roilor, la ecoul grav, 
profund în conștiință al 
filmului. Ceea ce nu în
seamnă că nu este loc și 
pentru mai bine, pentru 
o mai bună fructificare a 
marelui nostru potențial 
actoricesc din întreaga 
țară.

Sînt, acestea, doar cîte
va notații favorizate de o 
manifestare atit de stimu
latoare pentru creația ci
nematografică româneas
că, așa cum este „Gala 
filmului cu tematică pentru 
tineret", a cărei ediție a 
IX-a s-a înscris printre e- 
venimentele culturale 
prestigioase din acest an.

Natalia STANCU

jsint mame. Cum să nu le ajuți cind 
le vezi cu cită tragere de inimă 
muncesc ? Tocmai pentru a le veni 
in ajutor am înființat și o brută
rie, de unde iau zilnic piine proas
pătă. Viitoarele mame sau mamele 
cu copii mici se bucură de condiții 
de muncă adecvate, mai ușoare, in 
locuri mai apropiate de casă".

La C.A.P. Beștepe, în funcția de 
președinte este tot o femeie — 
Ștefana Tudorică. în casa ei cresc 
trei fete. Firește, cunoscînd din 
propria experiență ce înseamnă să 
te împărți intre îndatoririle față de 
muncă și cele de soție și mamă, 
președinta acordă aceeași impor
tanță sprijinirii cooperatoarelor- 
mame, ca și problemelor de pro
ducție, considerînd, pe bună drep
tate, că ele se intercondiționează. 
„Femeile noastre sint foarte har
nice, activitatea multor sectoare se 
bizuie, cu toată nădejdea, pe pri
ceperea lor. Dar, oricine știe, o 
mamă nu muncește cu toată capa
citatea decît atunci cind știe că 
cineva are grijă de copiii ei. Irina 
Carașca are 8 copii, dintre care 
patru, cei mici, sint la grădinița 
cooperativei. Elena D. Spinoaie, 
Gherghina Pavel și multe altele, 
cooperatoare de frunte, sint tot
odată mame cu mulți copii. Și %sta 
o bucurie pentru noi să le ușurăm 
această importantă misiune".

Sint fapte ce demonstrează că In 
satele acestui ținut dobrogean poli
tica demografică a partidului și sta
tului nostru, a fost înțeleasă și este 
aplicată cu bune rezultate. Ca și apa 
care dă viață acestor păminturi ari
de, copiii sint o adevărată infuzie de 
sănătate și vigoare a structurii popu
lației din această parte a țării.

Rodica ȘERBAN 
Neculat AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"
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In cinstea marii sărbători de la 23 August
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„Zilele cărții social-politice“
Tn întreaga țară sînt organizate 

„Zilele cărții social-politice", ma
nifestare dedicată împlinirii a 42 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, a șase decenii și 
jumătate de la făurirea Partidului 
Comunist Român și a 21 de ani de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, evenimente care au deschis 
luminoase orizonturi pe calea 
construirii socialismului și comu
nismului pe pămîntul României. 
Consacrate popularizării și difuză
rii cărții social-politice, acțiunile 
ce vor avea loc in această săp- 
tămînă — întîlniri ale cititorilor cu 
autori și redactori, simpozioane, 
dezbateri, prezentări de cărți, de 
serii și colecții editoriale, expoziții 
tematice, difuzarea cărții la locul 
de muncă — vor oglindi, prin in
termediul producției noastre edito
riale, adîncile prefaceri din viața 
politică, economică și social-cultu- 
rală a țării, mărețele realizări ale 
societății socialiste românești. în 
toate județele se vor desfășura 
manifestări realizate cu contribuția 
unor reprezentanți ai editurilor 
Politică, Academiei, Științifică și

Ziua de 23 August este întîmpi- 
nată și în județul VILCEA prin nu
meroase manifestări politico-ideo- 
logice și cultural-educative orga
nizate la așezămintele culturale 
din orașe și comune, precum și în 
întreprinderi, sub genericul „Sub 
soarele lui August înălțăm Româ
nia socialistă* *1. In acest cadru oma
gial, la casele de cultură din Rim- 
nicu Vilcea, Drăgășani, Horezu, 
Olănești, Călimănești și Govora au 
avut loc mai multe colocvii, mese 
rotunde, expuneri, montaje litera
re, recitaluri de muzică tinâră. Ace
luiași eveniment de puternică vi
brație patriotică i-a fost consacrat 
și complexul de manifestări or
ganizat de către biblioteca jude
țeană, sub titlul „Oltul în conști
ința românească", la care au luat 
parte bibliotecari și muzeografi din 
județele Harghita, Covasna, Bra
șov, Sibiu, Olt, Teleorman și Vil
cea. Cu acest prilej, a avut loc in 
sala polivalentă a Casei de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
din municipiul Rîmnicu Vilcea 
vernisajul unei expoziții de pictură 
care a reunit sub genericul „Ar
tiștii plastici vrinceni — cronicari 
ai -Epocii Nicolae Ceaușescu»" cele 
mai reprezentative lucrări inspira
te de grandioasele prefaceri ce au 
avut loc pe aceste străvechi me
leaguri ale patriei. (Ion Stanciu).

• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 7$) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Explozia : DACIA (50 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 17,45 ; 19,45.
• întunecare : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Program de desene animate —

în întimpinarea marii sărbători 
naționale de la 23 August, in toate 
localitățile județului GALAȚI, la 
cluburile muncitorești, căminele 
culturale, casele de cultură, in 
întreprinderi și instituții se des-' 
fășoară ample acțiuni politico- 
ideologice și cultural-educative. 
Astfel, la combinatul siderurgic a 
fost organizat simpozionul „Actul 
de la 23 Augtist 1944 și însemnă
tatea sa în istoria noastră națio
nală", precum și o dezbatere la 
casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret, avînd ca 
temă „Semnificația politică și mi
litară a actului revoluționar de la 
23 August 1944". De asemenea, la 
casa de cultură a sindicatelor au 
avut loc întilniri-dezbateri pe 
tema „Pagini din lupta eroică 
dusă de armata română pentru eli
berarea Transilvaniei de Nord, a 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din Austria în anii 1944— 
1945". în cadrul manifestărilor po
litico-educative și cultural-artis- 
tice care s-au desfășurat și în alte 
întreprinderi si instituții, precum 
și in localitățile județului au fost 
evidențiate marile realizări obți
nute de poporul român. îndeosebi 
în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului. 
(Ștefan Dimitriu). ,

în întreprinderi și instituții, la 
casele de cultură, căminele cultu
rale, cluburile muncitorești din ju-

Deplină angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)
melia împlinirilor de miine. în 
această perspectivă trebuie plasată 
munca de zi cu zi a muncitorilor și 
specialiștilor din întreprinderi și de 
pe ogoare, din institutele de cerce
tări și de pe șantierele de construc
ții, din toate domeniile de activitate. 
In această perspectivă avem dato
ria să privim și realizările din acest 
an, primul din cel de-al optulea 
cincinal, care, după cum se știe, mar
chează intrarea țării noastre intr-un 
stadiu nou. superior de dezvoltare 
economico-socială.

Fără îndoială, trecerea țării noas
tre de la dezvoltarea extensivă la 
dezvoltarea intensivă a industriei, a- 
griculturii, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale — proces care de 
altfel a început în cursul cincinalu
lui trecut —. afirmarea puternică a 
factorilor calitativi, de eficiență în 
întreaga activitate economică pun 
sarcini noi în fața tuturor oamenilor 
muncii. In acest context, se pune fi
resc întrebarea : sint rezultatele ob
ținute la nivelul exigențelor calita
tiv superioare stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, al progra
melor întocmite pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal ?

Știrile sosite la ziar și pe care le 
publicăm pe spații largi de cîteva 
săptămîni consemnează pulsul „la 
zl“ al atmosferei în care se mun
cește in toate- domeniile și județele 
țării. Faptele, rezultatele obținute 
relevă hotărirea oamenilor muncii, 

enciclopedică, Militară, Albatros, 
Dacia, Junimea, Scrisul românesc.

Deschiderea la nivel republican 
a „Zilelor cărții social-politice" a 
fost marcată, luni, printr-o mani
festare desfășurată la Clubul între
prinderii „Grivița Roșie" din 
BUCUREȘTI. A fost prezentată cu 
acest prilej expunerea „Contribu
ția partidului nostru, a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, 
la îmbogățirea socialismului ști
ințific cu idei și teze . de 
însemnătate universală". în pro
gramul manifestării a figurat, 
de asemenea, prezentarea lucrări
lor „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
Partidul Comunist Român ’— Cen
trul vital al întregii națiuni. Docu
mente ale plenarelor Comitetului 
Central și ale Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 1965— 
1985“ (Editura Politică), precum și 
„Istoria militară a poporului 
român" — volumul II, „Indepen
dența poporului român, obiectiv 
fundamental a! politicii Partidului 
Comunist Român" și „Statul de
mocrației muncitorești-revoiuționa- 
re și întărirea capacității de apă
rare a patriei" (Editura Militară).

dețul BRAȘOV se desfășoară ex
puneri, dezbateri, evocări, expozi
ții. recitaluri de poezie și muzică 
patriotică. „La a 42-a aniversare 

AUGUST
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă — liberi și stăpîni pe desti
nele noastre" — este genericul ex
punerii prezentate la Casa muni
cipală de cultură Brașov. Un sim
pozion pe tema semnificației actu
lui istoric de acum 42 de ani s-a 
desfășurat și la Casa de cultură 
a municipiului Făgăraș. La Clubul 
întreprinderii „Tractorul" a fost 
prezentată expunerea : „23 August 
1944 — o pagină glorioasă din 
lupta poporului român pentru li
bertate și independență". „Oameni 
și fapte din zilele noastre" 
este genericul expoziției de artă 
plastică deschise la întreprinderea 
mecanică nr. 2. în timp ce la clu
bul Combinatului chimic din Ora
șul Victoria a fost prezentat spec
tacolul de muzică și poezie „Eroi 
au fost, eroi sint încă". (Nicolae 
Mocanu).

Aniversarea marelui act istoric 
de la 23 August 1944 este întim- 
pinată și în județul TULCEA prin 
ample manifestări politico-educa
tive. Pe platforma industrială din 
municipiul Tulcea, la casele de 
cultură din orașele Măcin, Sulina, 
Babadag și Isaccea, la căminele 
culturale din comunele Unirea, 
Luncavița, Mihail Kogălniceanu, 
Mahmudia. Independența au avut 
loc expuneri, dezbateri, mese ro
tunde, simpozioane sub genericul 
„23 August 1944 — actul de voin
ță al întregului popor". S-au des
fășurat, de asemenea, la Combi
natul metalurgic și întreprinderea 
de alumină simpozioane pe tema 
„Semnificația actului istoric de la 
23 August 1944". I.a Casa cărții 
din Tulcea și la bibliotecile oră
șenești din județ s-au deschis ex
poziții de carte sub genericul 

a întregului popor, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a nu-și precupeți eforturile, de a 
face totul pentru înfăptuirea nea
bătută a obiectivelor stabilite, pentru 
înflorirea necontenită a patriei so
cialiste. Clasa noastră muncitoare 
dovedește prin tot ceea ce face că 
dorește să întîmpine marea sărbă
toare de la 23 August, să cinstească 
împlinirea a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului cu re
zultate de prestigiu în muncă, nu
meroase colective sporindu-și în 
același timp angajamentele luate în 
întrecerea socialistă pe întregul an.

Este cazul aici să remarcăm și 
cîteva trăsături noi, calitative ale re
zultatelor obținute. Practic, in toate 
întreprinderile și sectoarele de acti
vitate, sporurile de producție s-au 
realizat în principal prin creșterea 
productivității muncii, concomitent 
cu reducerea substanțială a consumu
rilor materiale, de combustibili și 
energie. Minerii, siderurgiștii, con
structorii de mașini, oamenii mun
cii din toate ramurile economiei na
ționale raportează depășirea sarcini
lor de plan ca urmare a măsurilor 
luate pentru modernizarea și perfec
ționarea organizării producției și a 
muncii, acțiune declanșată din iniția
tiva și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, în vede
rea înfăptuirii în cit mai bune con
diții a obiectivelor Congresului al 
XIII-lea, a sarcinilor mobilizatoare 

„August biruitor". (Neculai Amihu- 
lesei).

La cluburile muncitorești de la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele și întreprin
derea de rulmenți Alexandria din ju
dețul TELEORMAN s-au desfășurat 
simpozioane cu tema „23 August — 
măreață zi înscrisă cu litere de aur 
în istoria țării". Manifestări simi
lare, care au pus în evidență măre
țele transformări revoluționare pe
trecute, îndeosebi, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" au mai fost or
ganizate la Schela de producție pe
trolieră Videle și întreprinderea 
mecanică de material rulant din 
Roșiori de Vede. Sub genericul „23 
August — piatră de hotar în isto
ria patriei", la căminele culturale 
din comunele Olteni, Ciolănești și 
Botoroaga au avut loc evocări ur
mate de montaje literar-muzicale. 
„Sub flamura lui august" se intitu
lează expoziția de carte social-po- 
litică și beletristică deschisă la casa 
de cultură din orașul Zimnicea. 
(Stan Ștefan).

„23 August — moment Istoric, te
melie a profundelor transformări 
revoluționare ale societății româ
nești", „Trecut glorios, prezent și 
viitor luminos" — sint genericele 
sub care, în casele de cultură, clu
burile muncitorești, căminele cul
turale și unitățile de învătămînt de 
pe cuprinsul județului MUREȘ au 
fost și sînt organizate simpozioane, 
expuneri și cicluri de filme docu
mentare ce relevă înfăptuirile do- 
bîndite de poporul nostru in cei 42 
de ani de la actul istoric de la 23 
August 1944. Totodată, membrii ce
naclurilor literare din județ, precum 
și istorici și critici literari au pre
zentat. în municipiile și orașele ju
dețului, realizările și contribuția 
deosebită a literaturii — înscrisă 
organic in efortul general al țării 
pentru Înfăptuirile prezentului so
cialist al României. Cu acest prilej, 
grupurile de recitatori de pe lingă 
așezămintele culturale și formații
le artistice de amatori, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", au prezentat spectacole 
omagiale intitulate „România, plai 
de aur". (Gheorghe Giurgiu).

în comandamente, unități, insti
tuții militare de învățămint, la case 
ale armatei au loc, în aceste zile, 
numeroase manifestări dedicate 
marii sărbători naționale de la 23 
August. în cadrul expunerilor și 
simpozioanelor organizate in uni
tăți subordonate Comandamentului 
Infan'teriei și Tancurilor, Direcției 
Lucrări în economia națională. Co
mandamentului Marinei Militare 
sint evocate luptele de secole ale 
poporului nostru pentru apărarea 
ființei naționale, rezistența antifas
cistă a poporului român, modul in 
care Partidul Comunist Român, Îm
preună cu celelalte forțe patriotice 
și democratice, cu armata, a în
făptuit insurecția de la 23 August 
1944, care a marcat începutul re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă. Cu profundă mindrie patrio
tică sînt înfățișate realizările fără 
precedent din anii construcției so
cialiste, cu deosebire din perioada 
de glorie inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Casa Centrală 'a Armatei a or
ganizat, sub genericul „Să cunoaș
tem și să continuăm glorioasele 
tradiții de luptă ale înaintașilor", 
vizite la locuri și monumente isto
rice. Vizitele s-au încheiat cu 
dezbaterea : „Mari victorii ob
ținute în construcția socialis
mului. grandioase ctitorii ale 
«Epocii Nicolae Ceaușescu»".

Militarii care participă la con
struirea Canalului Poarta Albă — 
Midia-Năvodari au asistat la spec
tacolul literar-muzical-coregrafic 
„Tara în August", la care și-au 
adus contribuția numeroși tineri 
laureați ai Festivalului national 
„Cintarea României".

Participanții la aceste manifes
tări — cadre militare, elevi, ostași 
— aduc un cald și vibrant omagiu 
partidului, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
viața și activitatea căruia se leagă 
cele mai strălucite și semnificative 
împliniri din istoria multimilenară 
a poporului român.

privind dezvoltarea intensivă a pro
ducției materiale.

Faptele de muncă ale acestui au
gust fierbinte constituie tot atitea că
rămizi puse la temelia viitorului, tot 
atîtea dovezi ale puterii și forței ce 
emană din înaltele virtuți ale socia
lismului,’ tot atitea argumente care 
confirmă justețea politicii partidului 
nostru in cei 42 de ani de viață libe
ră, independentă a poporului, și în 
special în cei peste 21 de ani inau
gurați de Congresul al IX-lea. 
Sigur, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am pornit pe un 
drum lung, nu lipsit de obstacole. 
Știm că mai avem multe de făcut 
pentru desăvîrșirea unei opere isto
rice grandioase: construirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, a comunismului în țara noastră. 
Știm însă în același timp că, prin 
conținutul lor, hotăririle Congresului 
al XIII-lea,’ programele speciale ela
borate în acest sens au creat premi
sele necesare desfășurării in condiții 
superioare a activității productive in 
industrie, pe șantierele de investiții, 
în agricultură, in institutele de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică. in ’’toate sferele producției ma
teriale. Totul depinde acum de mun
ca oamenilor, de hotărirea lor de a-și 
îndeplini exemplar, la un înalt nivel 
calitativ, sarcinile ce le revin. Hotă- 
rîre demonstrată cit se poate de con
vingător tn aceste zile de tabloul 
muncii însuflețite de pe întreg cu
prinsul țării.

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR FRUNTAȘE

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Adunarea de la Institutul de cercetări chimice -
ICECHIM-București

Institutului de cercetări chimice — 
ICECHIM-București, unitate de pres
tigiu a cercetării noastre științifice, 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", i-au fost decer
nate, luni, în cadrul adunării gene
rale a reprezentanților oamenilor 
muncii, „Steagul Roșu" șl „Diploma 
de onoare" ale Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România pentru ocuparea locu
lui I pe țară In întrecerea socialistă 
pe anul 1985.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, parti
cipanții Ia adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă in 
care se spune :

Oamenii muncii de Ia Institu
tul de cercetări chimice vă 
transmit, in aceste momente emo
ționante, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, 
conducătorul clarvăzător al partidu
lui și statului, și mult stimatei 
tovarășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, cele mai alese 
sentimente de recunoștință fierbinte 
și vii mulțumiri pentru Sprijinul ge
neros și permanent acordat dezvol
tării cercetării chimice și petrochi
mice, progresului științei românești.

Noi, slujitorii cercetării științifice 
din domeniul chimiei, știm că dato
răm concepției dumneavoastră revo
luționare dezvoltarea și înflorirea 
fără precedent a științei și tehnolo
giei in țara noastră, afirmarea va
lorii creației tehnico-științifice na
ționale ca resursă de bază a dez
voltării economico-sociale multila
terale a patriei noastre. In acest 
sens, sintem conștienți că ne revine

Adunare festivă 
consacrată „Zilei brigadierilor"

Duminică, 10 august a.c., în muni
cipiul Tirgu Jiu, județul Gorj. a avut 
loc adunarea festivă consacrată „Zi
lei brigadierilor", instituită din ini
țiativa secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vie și emoționantă expresie a dra
gostei și încrederii deosebite cu care 
partidul, întregul nostru popor ve
ghează la formarea și educarea pen
tru muncă și viață a tinerei’ genera
ții, a recunoașterii aportului tineri
lor ce au îmbrăcat, la chemarea par
tidului, salopeta albastră cu ecuson 
de brigadier, participînd la realiza
rea unor obiective de mare impor
tanță pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării.

Premergător „Zilei brigadierilor", 
ce coincide in mod fericit cu pe
rioada în care întreaga țară se pre
gătește să intimpine cu noi și sem
nificative izbinzi marea noastră săr
bătoare națională de la .23 August, 
pe șantierele naționale ale tineretu
lui, precum și în toate județele au 
avut loc adunări festive de bilanț al 
activității desfășurate de brigadieri, 
care s-au constituit în prilejuri de 
analiză exigentă și responsabilă a 
rezultatelor obținute de la începutul 
anului și pînă acum, de asumare a 
unor noi și cutezătoare angajamente.

CRONICA
Prin decret prezidențial : — Tovarășul Pavel Aron se nu-
— Tovarășul Vasile Bulucea se elf- mește in funcția de ministru al 

berează din funcția de ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor ; transporturilor și telecomunicațiilor.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEU"

BIHOR: Ritmuri superioare 
de lucru pe șantiere

Aplicind un complex program de 
măsuri tehnice, și organizatorice 
pentru punerea in funcțiune la 
termen și în condiții de inaltâ efi
ciență a noilor capacități produc-, 
tive, colectivele de oameni ai mun
cii de pe șantierele obiectivelor de 
investiții din Bihor înregistrează 
ritmuri superioare de lucru. Astfel, 
bilanțul perioadei care a trecut din 
acest an consemnează depășirea cu 
5,2 la sută a nivelului planificat la1 
total investiții și cu 2,7 procente 
la construcții-montaj. O atenție 
deosebită se acordă finalizării pri
melor capacități la termocentrala 
Oradea II pe lignit și centrala 
„Munteni" din cadrul amenajării 
hidroenergetice Drăgan-Iad, ca și 
realizării integrale a obiectivelor 
din sectorul extractiv și din cel al 
îmbunătățirilor funciare. (loan 
Laza).

CLUJ : Angajamente 
exemplar onorate

Minerii și sondorii de la între
prinderea de prospecțiuni și explo
rări geologice Cluj — unitate dis
tinsă cu Ordinul Muncii clasa T pe 
anul 1985 — se întrec in obținerea 
de recorduri în producție. „Genera

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

ge comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 august, ora 21 — 15 au
gust, ora 21. în țară: Vremea va fi cal
dă, mai ales in sud. Iar cerul tempo

o îndatorire patriotică fundamentală 
de a acționa cu cea mai mare răs
pundere pentru valorificarea deplină 
a bazei materiale create prin efor
tul întregului popor.

Pentru noi toți, pentru fiecare om 
al muncii din unitățile de cercetare, 

i proiectare, inginerie tehnologică 
capătă o mare importanță acțiunile 
de finalizare in cel mai scurt timp 
a obiectivelor cuprinse în progra
mele complexe de cercetare și de 
modernizare, elaborate sub condu
cerea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și prestigios savant de 
largă recunoaștere și prețuire inter
națională, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămintu- 
lui, președintele Consiliului științi
fic al Institutului Central de Chi
mie.

Participanții la adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii 
de la Institutul de cercetări chimice 
— ICECHIM — onorați de cinstea 
deosebită care li s-a făcut prin de
cernarea înaltului titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", dînd glas voinței 
și sentimentelor tuturor celor ce își 
desfășoară activitatea in domeniul 
cercetării chimice și petrochimice, 
se angajează in mod solemn față 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu să acțio
neze cu întreaga lor capacitate și 
energie, cu dăruire și pasiune revo
luționară pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din 
hotăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului, să-și sporească contribu
ția la realizarea Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

(Agerpres)

în cadrul adunării festive, Ia care 
au luat parte tineri brigadieri din 
toate județele țării, reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C., ai organelor locale 
de partid și de stat, ai unor ministe
re și unități economice, foști briga
dieri, s-a evidențiat cu pregnanță 
spiritul de înaltă maturitate, de pu
ternică angajare și competență 
cu care brigadierii, tinăra generație 
se implică activ și nemijlocit în în
făptuirea sarcinilor pe acest an, a 
tuturor obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului pen
tru cincinalul 1986—1990, la sfirșitul 
căruia România socialistă va intra 
într-un nou și superior stadiu de 
dezvoltare.

Au avut loc, de asemenea, ample 
manifestări politico-ideologice, cul- 
tural-artistice, turistice și sportive 
ce au întrunit un viu interes și o 
participare numeroasă.

Participanții la adunarea festivă 
de la Tg. Jfu consacrată „Zilei bri
gadierilor", într-o atmosferă de vi
brantă mindrie patriotică și puterni
că angajare revoluționară, au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

lizarea experienței colectivelor 
fruntașe, buna organizare a muncii, 
folosirea cu mai multă pricepere a 
mijloacelor tehnice din dotare, con
știinciozitatea și disciplina — ne 
spune inginerul-șef Vasile Crișma- 
ru — sînt factori care au făcut ca, 
lună de lună, să fie îndeplinite și 
depășite prevederile de plan la 
toate categoriile de lucrări. Astfel, 
la această dată întreprinderea, care 
își 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).

PLOIEȘTI : Un mare 
complex comercial

In frumosul și întineritul centru 
civic al municipiului Ploiești s-au 
dat în folosință Galeriile comer
ciale — o construcție impozantă 
ce reunește aproape 50 de maga
zine specializate. Sub o cupolă de 
metal șl sticlă, noua și moderna 
unitate comercială, cu trei nive
luri, oferă locuitorilor Prahovei și 
tuturor celor care au prilejul să 
treacă prin Ploiești cele mai dife
rite mărfuri industriale și ali
mentare. Pînă la sfirșitul acestui 
an, rețeaua comercială a județu
lui se va îmbogăți cu noi unități 
situate in cartierele de locuințe 
(Ioan Marinescu).

rar noros. Ploi care vor avea mal ales 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, vor cădea pe alocuri în 
jumătatea de nord a țării. în rest, aver
se izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată, mai ales la munte, din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar 
cele maxime, în scădere ușoară, între 
22 și 32 grade, pe alocuri mai ridicate

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P.C. din ARGENTINA

Pentru o dezvoltare națională 
democratică și independentă

Intr-un articol recent semnat de J. Pereira, membru al Comisiei 
Politice și Secretariatului C.C. al P.C. din Argentina, sint prezentate 
preocupările comuniștilor argentinieni in situația nouă creată in țară 
după revenirea la guvernarea civilă.

Partidul Comunist din Argentina este cel mai vechi partid comunist 
din America Latină. Constituit la 6 ianuarie 1918, el dispune de bogate 
tradiții de luptă, fiind cținoscută fermitatea și consecventa cu care a 
luptat pentru interesele clasei muncitoare argentiniene de-q lungul celor 
aproape șapte decenii de existență. Aflați timp îndelungat in condiții 
de clandestinitate, comuniștii argentinieni au revenit, după înlăturarea 
dictaturii militare, la statutul de legalitate, desfășurînd in prezent o in
tensă activitate pe scena politică a țării. P. C. din Argentina se numără 
printre cele 25 de formații politice argentiniene care au hotărît să 
creeze un amplu front politic in sprijinul procesului național de demo
cratizare a vieții politice interne.

Pornind de la necesitatea contra
carării acțiunilor destabilizatoare ale 
forțelor reacționare și a înaintării 
pe calea progresului, partidul co
munist consideră că. In momentul 
de față, pe lingă apărarea stabili
tății și a democrației, se impune și 
o aprofundare a cuceririlor demo
cratice, subliniază J. Pereira. Parti
dul comunist se pronunță pentru 
mobilizarea maselor Ia lupta pentru 
transpunerea în viață a revendicări
lor economice specifice, precum și 
a țelurilor generale ale națiunii. 
Aceste propuneri ale partidului și-au 
găsit ecoul în acțiuni de mare im
portanță. Este vorba de o serie de 
greve ale clasei muncitoare, de 
participarea activă la alegerile sin
dicale. de evoluția în direcția uni
tății sindicale, a democratizării.

în același timp, comuniștii din Ar
gentina sînt ferm hotăriți să-și in
tensifice lupta pentru pace, împo
triva cursei înarmărilor, sint gata 
să-și multiplice eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor legate de salv
gardarea civilizației de pericolul 
distrugerii. Partidul comunist spri
jină poziția actualului guvern în 
problema dezarmării, contribuția a- 
cestuia la lupta pentru pace și des
tindere. Tn același timp, noi urmă
rim să asigurăm și să aprofundăm 
această poziție cu ajutorul mișcării 
largi antirăzboinice, care a strins 
deja 3,5 milioane de semnături în 
sprijinul păcii. La mișcarea anti
războinică din țara noastră participă 
muncitori și țărani, reprezentanți ai 
intelectualității și chiar activiști pe 
tărîm religios. Se are în vedere or
ganizarea, cu participarea comuniș
tilor, a unui amplu plebiscit în în
treprinderi, universități, pretutin
deni în țară, în vederea elaborării 
Apelului poporului argentinian Ia 
pace, împotriva „războiului stele
lor".

In prezent, partidul nostru se pre
gătește pentru cel de-al XVI-lea 
congres, care urmează să aibă loc 
în prima săptămînă a lunii noiem
brie. Anii care au trecut au fost 
foarte dificili pentru noi. Timp de 
șapte ani am trăit în condiții de 
dictatură sîngeroasă. In acea peri
oadă, 5 000 de comuniști au fost su
puși persecuțiilor și și-au pierdut 
locul de muncă, 4 000 de comuniști 
au fost arestați, aruncați în închi
sori și camere de tortură, peste 140 
de membri ai partidului „au dispă
rut fără urmă" sau au fost uciși. 
După cum se știe, din această si
tuație partidul a ieșit slăbit din 
punct de vedere organizatoric, dar 
in ultimii doi ani a început să-și 
consolideze pozițiile. Tn 1985. Parti
dul Comunist din Argentina a pri
mit în rîndurile sale 15 000 noi 
membri.

PITEȘTI : Noi capacități 
de producție 

înainte de termen
Lucrătorii Trustului antrepriză 

generală pntru construcții indus
triale Pitești au pus în funcțiune 
înainte de termen noi capacități 
de producție, intre care : o linie 
de mare randament la întreprin
derea din Topoloveni pentru pro
ducerea de bolțuri și supape ne
cesare construcției de autoturisme, 
o linie pentru producerea de 
motoare electrice la I.M.E. Pitești, 
fiatru capacități de producție la 
ntreprinderea de autoturisme Pi

tești.
— In cinstea zilei de 23 August 

— ne-a spus tovarășul Anastase 
Smarandache, secretarul comite
tului de partid al trustului — 
vom mai da în funcțiune o capa
citate pentru fabricarea de matrițe 
la întreprinderea de autoturisme 
ARO din Cîmpulung și o'stație de 
recondiționare a ' semințelor la 
Stațiunea de cercetări agricole din 
Albota. De asemenea, vom încheia 
mai devreme lucrările la primul 
cazan din cadrul Centralei elec
trice de termoficare Pitești, aflată 
în plină construcție. (Gheorghe 
Cîrstea).

în sud, la început. Izolat, condiții de 
grindină, iar în centrul țării și la mun
te — ceață. în București: Vremea va fi 
caldă, mai ales la început, iar cerul 
schimbător, favorabil ploii sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice, îndeosebi după-amiaza. Vîntul va 
sufla slab pînă Ia moderat, cu intensir 
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor oscila între 19 și 21 grade, 
iar cele maxime între 29 și 32 grade. 

în condițiile create după abolirea 
dictaturii militare si instaurarea 
guvernului civil, desfășurăm o am
plă activitate pentru întărirea pozi
ției partidului în rîndul maselor, 
pentru o dezvoltare independentă și 
democratică a țării. Congresul al 
XVI-lea al partidului va constitui, 
într-o anumită măsură, un moment 
de cotitură in dezvoltarea acestuia. 
In cadrul lucrărilor sale vom aborda 
probleme privind strategia politică 
a partidului, lărgirea luptei împo
triva oligarhiei si imperialismului, 
vom examina modalitatea de creare 
a frontului de eliberare națională și 
socială în vederea adîncirii proce
sului de democratizare, spre binele 
păturilor largi ale oamenilor mun
cii, de întărire a influentei comu
niștilor în rîndurile muncitorilor, a 
legăturii lor cu masele.

Partidul comuniștilor tinde să fie 
avangarda autentică a poporului, să 
exercite o influentă mai mare asu
pra societății argentiniene. să fie 
capabil să se opună adversarului de 
clasă și să conducă mișcarea mun
citorească și populară. Partidul co
munist dezvoltă mai activ decît îna
inte mișcarea de solidaritate a Ar
gentinei cu popoarele care luntă 
pentru eliberarea lor. La inițiativa 
comuniștilor, brigăzi de tineri din 
tara noastră pleacă anual în Nica
ragua pentru a ajuta poporul aces
tei țări la strînsul recoltei, mai ales 
al cafelei.

Partidul Comunist din Argentina 
își intensifică activitatea în rîndu
rile clasei muncitoare. In prezent, 
3 500 de comuniști dețin funcții eli
gibile în sindicate, chiar funcții im
portante.

In încheierea articolului. J. Pe
reira subliniază : Comuniștii ar
gentinieni sînt gata să-și schimbe 
metodele de muncă și de pregătire 
a cadrelor, ca posibilitate de reali
zare în practică a politicii frontului 
de eliberare națională și socială, de 
consolidare a pozițiilor partidului 
comunist în centrele preponderent 
muncitorești, ca și în cadrul efortu
rilor menite să ducă la realizarea 
unității forțelor antiimperialiste șî 
revoluționare în lupta împotriva de
pendenței, pentru înaintarea pe 
calea spre socialism. Lupta pentru 
unitatea și coeziunea partidului, pe 
baza liniei revoluționare formulată 
în Tezele politice ale Congresului al 
XVI-lea al partidului, se orientează 
spre centralismul democratic, per
fecționarea democrației interne de 
partid și a întregului sistem organi
zatoric de examinare și adoptare a 
hotârîrilor.

Congresul al XVI-lea al partidului 
— se conchide în articol — va acce
lera înaintarea spre împlinirea mi
siunii asumate.

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. • După 9 runde, în turneul 

internațional din cadrul Festivalului 
șahist vilcean de la Călimănești-Că- 
ciulata, conduce Mladen Jivkovicl 
(Iugoslavia), cu 7,5 puncte, urmat de 
Jiri Jurka (Cehoslovacia) — 7 punc
te, Dragoș Dumitrache (România) — 
6.5 puncte și Francisc Torok (Româ
nia) — 6 puncte. In turneul „open", 
pe primul loc al clasamentului a 
trecut Zoltan Stircz (Cupron Baia 
Mare) — 7.5 puncte, urmat de Liviu 
Lung (Electromotor Timișoara), 
Cristian Olimid (Politehnica Bucu
rești) și Gheorghe Stroescu (Avîntul 
Slobozia) — cu cite 7 puncte. 
• Turneul international feminin de1 
șah de la Băile Herculane a conti
nuat cu runda a 7-a, în care maestra 
româncă Dana Nuțu a învins-o cu 
piesele negre pe Annett Wagner 
(R. D. Germană), Elisabeta Polihro- 
niade-Rusu a cîștigat la Eugenia 
Ghindă. Smaranda Boicu a pierdut 
la Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), iar 
partidele Ivonna Swieczik (Polonia)
— Marlen Petrova (Bulgaria). Gi
sela Pischdick (R. F. Germania) — 
Cristina Bădulescu și Ligia Jicman
— Lidia Semenova (U.R.S.S.) s-au 
încheiat remiză.

în clasament conduce Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.), cu 6 punc
te, urmată de Cristina Bădu
lescu (România), Lidia Seme
nova (U.R.S.S.) — cu cite 4,5 puncte 
și Dana Nuțu (România) — 4 puncte 
și două partide întrerupte.

BASCHET. Meciurile disputate în 
ziua a treia a campionatului mon
dial feminin de baschet, competiție 
ce se desfășoară în diferite orașe 
din U.R.S.S., s-âu încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Cehoslovacia
— Australia 55—50 (29—24) ; S.U.A.
— Ungaria 78—63 (43—34) ; Coreea 
de Sud — Brazilia 71—69 (26—37) ; 
Canada 1 — Cuba 63—62 (33—29) ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 94—66 (38—33).

FOTBAL. Turneul de fotbal de la 
Amsterdam a fost cîștigat de echipa 
Dinamo Kiev, învingătoare cu sco
rul de 6—0 (0—0) în finala disputată 
în compania formației braziliene 
Botafogo. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Ajax Amsterdam, care a în
trecut cu 1—0 (1—0) formația Man
chester United.

teatre
• Teatrul Național <14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19; 
(sala Atelier) : Domnul Cehov e în
drăgostit — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19 ; (la rotonda scriitori
lor din Cișmiglu) : Spectacol de 

sunet șl lumină „Ce-ți doresc eu țle, 
dulce Românie" — 21.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoyi : „Pompiliu de 
Pompadour — 19,30 ; (grădina 
Boema) : Eu vă fac să rldeți... la 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și Purlm Șplierl — 18,30.

cinema
9;11; 13, Colierul de turcoaze — 15 ;
17 : 19.15 : DOINA (16 35 38).
• Străzile au amintiri : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Șapte băieți și o strengăriță : BU-
ZESTI (50 43 58) — 15 ; 17.15 ; 19,15,
LIRA (31 71 71) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30 ; 18,30, 
FLACARA (20 33 40) — 15,30 ; 18,30.
• Cu mîinîle curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17,15 ; 19,30.

• Noi, cel din linia întîl : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 18,30.
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
> Kozara : STUDIO (59 53 15), —
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,15.
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Băiatul cu ricșa: LUMINA (14 74 16)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Dispariția statuetei de jad : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15.45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) —
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Cu prețul vieții : GRIVIȚA :
(17 08 58) - 9 ; 11.15: 13,30; 15.45;
18 : 20, AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 : 20,15.
• Infernul din zglrie-nori : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 12 ; 15,45 ; 
19.
• Fata fără zestre : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 18,30.

• Fiii „marii ursoaice* 4 : PACEA 
(71 30 85) — 15 : 17,15 ; 19.30.
• Vraciul : MUNCA (21 50 97) — 15 ; 
18,30.
• Salamandra : BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20. MELODIA (11 13 49) —
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Sînt timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA (14 27 14 — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
• Căpitanul Florian : COSMOS
(27 54 95) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
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Apeluri la eliminarea
WASHINGTON. Citeva sute de 

persoane au participat la demon
strații organizate în statele ameri
cane California și New York, ce- 
rind încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete, efec
tive de dezarmare. în primul rind 
in domeniul nuclear, 
informează agenția 
Press, aceste acțiuni 
au fost concentrate in 
Luvermore, unde se 
militară pentru testarea unor com
ponente ale armelor nucleare, la 
Tracy, tot in statul California, 
precum și de-a lungul șoselei ce se 
îndreaptă spre depozitul militar de 
la Seneca, in statul New York.

După cum
Associated 

pentru pace 
apropiere de 
află o bază

arsenalelor nucleare
Demonstranții purtau pancarte 

pe care erau .înscrise apeluri la 
elimjnarea armelor nucleare din 
viața umanității, precum și la in
tensificarea eforturilor opiniei pu
blice

Pe 
avut

. plăci
tă că marele oraș de pe 
lacului Michigan este declarat zonă 
denuclearizată, relatează agenția 
T.A.S.S. Hotărîrea în această pri
vință a fost adoptată de municipa
litate în luna martie. Chicago fiind 
a 109-a localitate din S.U.A. decla
rată zonă fără arme nucleare.

pentru salvgardarea păcii, 
de altă parte, la Chicago a 
loc ceremonia dezvelirii unei 
memoriale prin care se ates- 

malul

În favoarea instaurării 
unei noi ordini internaționale

Dobînzile înalte și protecționismul - obstacole majore 
în calea progresului țărilor in curs de dezvoltare 

Raportul anual al U.N.C.T.A.D.
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — Țările in curs de dezvol
tare speră că va fi instaurată o nouă 
ordine economică internațională mai 
justă, în pofida pozițiilor opuse ale 
statelor industrializate, iar raportu
rile astfel restructurate se vor re
flecta in declanșarea unui proces 
real de dezarmare, a declarat pri
mul-ministru al Indiei. Rajiv Gan
dhi. la încheierea vizitei sale ofi
ciale in Mexic. Pină la realizarea 
acestor deziderate, țările industria
lizate vor resimți consecințele ac
tualei situații economice mondiale, 
care se răsfring, in primul rind, 
în recesiunea economiilor lor națio
nale, a subliniat premierul indian.

în altă ordine de idei, primul-mi

nistru al Indiei, țară care deține în 
prezent președinția mișcării de ne
aliniere, a condamnat politica de 
amestec in treburile interne, ară- 
tind că statele comunității inter
naționale nu vor mai tolera ac
tele de intervenție in orice par
te a lumii. Cele mai multe crize 
și conflicte din lume, a afirmat el. 
rezultă din tendința de hegemonie 
și interese de dominație ale marilor 
puteri, care intervin in problemele 
interne ale altor state. în context. 
Rajiv Gandhi și-a exprimat, spriji
nul deplin față de eforturile de 
pace ale „Grupului de la Contadora" 
de soluționare pașnică a crizei din 
America Centrală și respectare a 
independenței statelor din această 
regiune.

\ 
\ 
\ 
\

ț

I

• Noi ciocniri in Liban
• Acord de procedură pri
vind problema zonei Taba
• Reuniune a Comitetului

Executiv al O.E.P.
BEIRUT 11 (Agerpres). — în Liban 

situația s-a menținut încordată, luni, 
atît la Beirut, cit și in sudul țării.

Tiruri intermitente de armă, infor
mează agenția Kuna, au fost înre
gistrate in sectorul de est al capita
lei, in pofida constituirii unui comi
tet însărcinat cu menținerea înce
tării focului, alcătuit din lideri po
litici și militari ai Falangelor Liba
neze și ai Forțelor Libaneze.

Pe de altă parte, agențiile Reuter 
și France Presse transmit că avioa
ne de luptă israeliene au atacat, 
in aceeași zi, pentru a doua oară 
consecutiv în 24 de ore, zone din 
valea Bekaa, situate în apropiere de 
Baalbek. în urma bombardamentelor, 
trei persoane au fost ucise și alte 
șapte rănite.

1
CAIRO 11 (Agerpres). — Egiptul și 

Israelul au convenit asupra unui 
„proiect de compromis" privind pro
cedura de arbitraj in problema zonei 
de frontieră Taba, care urmează să 
fie supus aprobării guvernelor celor 
două țări — informează agențiile 
de presă, citind o declarație comună 
dată publicității la încheierea rundei 
de la Cairo a negocierilor dintre 
delegațiile egipteană și israeliană. 
Urmează ca in următoarele 2—3 săp- 
tămîni să se cadă de acord și asupra 
desemnării a trei arbitri internațio
nali, precum și. asupra unor elemente 
de natură tehnică.

BAGDAD 11 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc o reuniune a Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Intr-o 
declarație difuzată la incheierea 
reuniunii, citată de agenția KUNA, 
se subliniază că problema Orientu
lui Mijlociu nu poate fi soluționată 
decit prin convocarea unei confe
rințe internaționale, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile implicate și cei cinci membri 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. Comitetul Executiv a salutat 
demersurile întreprinse în direcția 
reunificării rindurilor O.E.P. și 
cheamă organizațiile palestiniene 
să răspundă inițiativei algeriene 
pentru întrunirea unei conferințe de 
reconciliere. Declarația exprimă do
rința O.E.P. de a se ajunge la o nor
malizare a relațiilor cu Siria. Tot
odată. O.E.P. s-a pronunțat pentru 
organizarea urgentă a unei conferin
țe arabe la nivel înalt care să ana
lizeze aspecte legate de întilnirea 
dintre regele Hassan al ll-lea al 
Marocului și primul-ministru israe- 
lian, Shimon Peres.

0 declarație a secretarului 
general al C.C. al Partidului 

Democratic al Poporului 
din Afganistan

KABUL 11 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziaristului american 
Philip Bonosky. secretarul general 
al C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, Najibul- 
lah, a declarat că, in cadrul negocie
rilor afgano-pakistaneze de la Ge
neva. desfășurate prin intermediul 
reprezentantului personal al secreta
rului general al O.N.U., s-a realizat 
un anumit progres, dar există și 
unele probleme nerezolvate. înche
ierea cu succes a negocierilor depin
de, în primul rind, de cealaltă par
te. în ceea ce privește R. D. Afga
nistan — a spus Najibullah — a- 
ceasta desfășoară o politică princi
pială de pace, bună vecinătate și 
coexistență și depune maximum de 
eforturi pentru succesul negocieri
lor. O condiție principală a asigură
rii păcii și securității este înceta- • 
rea agresiunii din afară, acordarea 
unor garanții internaționale privind 
nereluarea actelor agresive și lichi
darea bandelor de mercenari, a sub
liniat Najibullah.

GENEVA 11 (Agerpres). — In ra
portul anual al Conferinței O.N.U. 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), dat publicității la 
Geneva, se apreciază că situația 
economiei mondiale evidențiază ne
cesitatea ca țările industrializate oc
cidentale să adopte măsuri de sti
mulare globală a creșterii economi
ce, de reducere a ratelor dobinzilor 
și eliminare a protecționismului. 
Atrăgind atenția asupra faptului câ 
o mare parte a statelor in curs de 
dezvoltare din Asia. Africa și Ame
rica Latină sint afectate de nivelul 
extrem de scăzut al prețurilor la 
materiile prime ce reprezintă,prin
cipalul lor produs de export,'cbm- 
parativ cu sporirea . costului produ
selor manufacturate pe care le im
portă, documentul subliniază câ. in 
acest context, sint necesare acțiuni 
care să impiedice deteriorarea in 
continuare a comerțului internațio
nal. răspindirea șomajului și a pro
tecționismului.

Raportul U.N.C.T.A.D. apreciază 
că, anul viitor, țările industrializate

occidentale vor înregistra o creștere 
economică medie de 2,9 la sută, cu 
foarte puțin peste cea care ar urma 
să fie realizată in 1986. In același 
timp, creșterea economică pe an
samblul statelor în curs de dezvol
tare este preconizată a fi, in 1987, 
de 2,7 la sută,- procent ce ascunde 
insă mari deosebiri intre țările res
pective. avind in vedere că pentru 
cele mai puțin dezvoltate dintre ele 
se prognozează chiar o scădere a 
activității economice de aproximativ 
0.6 la sută. în acest sens, se evi
dențiază, între altele, că fenomenele 
de criză ce afectează economiile a 
numeroase țări africane rămin cro
nice, fiind necesară transpunerea în 
practică a planului O.N.U. de redre
sare economică a Africii.

Raportul evidențiază importanța 
inițierii unei noi runde de negocieri 
globale, concomitent cu adoptarea 
de strategii pentru revigorarea creș
terii, asigurarea stabilității economi
ce și continuarea procesului de 
dezvoltare.

Noi acțiuni agresive ale
LUANDA 11 (Agerpres). — Trupe 

ale regimului rasist de la Pretoria au 
atacat duminică poziții ale forțelor 
armate angoleze și civili in provin
cia Cuando-Cubango. a anunțat Mi
nisterul Apărării al Angolei. Potrivit 
comunicatului, R.S.A. a transportat 
pe calea aerului, in ziua precedentă, 
numeroase trupe și o mare cantitate

R.S.A. împotriva Angolei
de armament în provincia Cunene, 
in vederea unei invazii pe scară lar
gă impotriva Angolei.

Asemenea acțiuni, întreprinse în 
preajma reuniunii la nivel inalt. a ță
rilor nealiniate de la Harare, urmă
resc agravarea situației din sudul 
Africii, notează comunicatul.

1"
BONN. Din inițiativa asociației 

de militanți pentru pace „întilniri 
pașnice" din R.F. Germania, care 
reunește în rindurile sale 150 de 
organizații de militanți pentru 
dezarmare și pace, la Frankfurt 
pe Main a avut loc o rfiare 
demonstrație antinucleară consa
crată comemorării victimelor bom
bardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki din anul 
1945.

După 
T.A.S.S.', 
a urmat 
au subliniat pericolul pe care îl 
implică in zilele noastre 
înarmărilor nucleare.

„NU repetării tragediilor de la Hiroshima și Nagasaki!
CANBERRA. — Sub lozinca „Nu 

repetării tragediilor de la Hiro
shima și Nagasaki 
a avut loc o 
a militanților 
monstrația a 
miting pentru 
melor bombardamentelor 
asupra celor două orașe 
Vorbitorii au relevat că in epoca 
nucleară nu există alternativă la 
pace și încetarea cursei înarmări
lor, ceea ce impune necesitatea 
imperioasă de a se trece la elabo
rarea unor măsură concrete în 
vederea dezarmării, și in primul 
rind a celei nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S.

!“, la Melbourne 
mare demonstrație 
pentru pace. De- 

fost urmată de un 
comemorarea victi- 

atomice 
nipone.

cum relatează agenția 
in cadrul mitingului care 
demonstrației, vorbitorii

cursa

Protest împotriva planurilor 
de militarizare a spațiului cosmic

1 578 de oameni de știință și cer
cetători din Hokkaido. în document 
se subliniază că programul cunos
cut sub numele de „războiul ste
lelor" duce la intensificarea cursei 
înarmărilor in Cosmos și se cere 
oamenilor de știință ....___
boicoteze orice lucrări legate 
acest program.

TOKIO. „Consiliul oamenilor de 
Știință din Hokkaido împotriva 
S.D.I." a difuzat spre semnare cer
cetătorilor și oamenilor din zonă 
un protest impotriva participării 
Japoniei la lucrările legate de 
programul american „Inițiativa de 
Apărare Strategică" (S.D.I.), rela
tează agenția T.A.S.S. Protestul a 
fost semnat pină în prezent de

niponi să
de

Zambia nu se va lăsa intimidată de represaliile 
economice ale regimului de la Pretoria 

- afirmă președintele Kenneth Kaunda

Forumul Pacificului de Sud 
cheamă la încetarea experiențelor cu armele atomice J 

SUVA. în capitala Insulelor Fiji 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
XVII-a reuniuni a Forumului Pa
cificului de sud, la care au luat 
parte șefi de stat și de guvern din 
13 țări membre. Comunicatul co
mun adoptat de participanți adre
sează un apel țărilor nucleare, ce- 
rindu-le să înceteze experiențele 
cu arma nucleară și să renunțe la 
depozitarea pe fundul oceanului 
mondial a reziduurilor radioactive.

Documentul se pronunță, de ase
menea. pentru proclamarea regi
unii zonă liberă de arma nucleară 
•și iși exprimă- sprijinul cu mișca
rea de eliberare națională din Noua 
Caledonie. Comunicatul cere re- 
inscrierea problemei privind inde
pendența Noii Caledonii pe agenda 
viitoarei sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare („Co
mitetul celor 24").

*

ț

La Duisburg (R. F. Germania) s-a desfășurat o amplă manifestație popu
lară impotriva recrudescenței elementelor neonaziste, pentru pace și ințe- 

legerc internațională

In orașul american Miami a avut loc de curind o demonstrație, in cursul 
căreia porticipanții ou cerut autorităților S.U.A. să adopte sancțiuni 
economice severe impotriva regimului rasist sud-ofrican și ou protestat

față de ajutorul oficial acordat contrarevoluționarilor mcaroguani

LUSAKA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda, 
a declarat că forțele armate națio
nale se află in stare de alertă pentru 
a apăra căile de transport ale țării 
in cazul unui atac sud-african. El a 
spus că, potrivit unor informații cu
lese de autoritățile zambiene. regi
mul rasist sud-african plănuiește să 
atace instalațiile de transport din 
nordul țării — linia feroviară dintre 
Zambia și Tanzania, conducta petro
lieră tanzaniano-zambiană, ca și o 
serie de poduri rutiere și feroviare. 
Președintele zambian a spus că 
R.S.A. nu-și va realiza obiectivul de 
a intimida Zambia și de a încerca să 
o determine să-și retragă sprijinul 
față de adoptarea de sancțiuni 
economice impotriva regimului de 
apartheid.

» Kenneth Kaunda a calificat recen
tele măsuri de represalii inițiate de 
guvernul rasist impotriva mărfurilor 
zambiene și zimbabweene drept o de
clarație de război economic.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Principalele formațiuni politice din 
Suedia — printre care partidele con
servator, liberal, de centru și social
democrat — au dat publicității o de
clarație comună, prin care adresează 
întreprinderilor economice suedeze 
apelul de a nu întreține relații co
merciale cu Republica SUd-Africană, 
Totodată, guvernul suedez și-a expri
mat'speranța că întreprinderile sue
deze își vor restringe în mod volun
tar comerțul lor cu R.S.A.

Suedia. împreună cu alte state din 
nordul Europei, va milita în favoa
rea întreprinderii de către Consiliul 
de Securitate al Națiunilor Unite a 
unor pa.și concreți în rezolvarea 
problemelor din R.S.A. — se relevă 
în declarație. Documentul adaugă, 
de asemenea, că o decizie a ON.U. 
de a impune sancțiuni împotriva 
R.S.A. va contribui la eliminarea 
apartheidului.

I
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ÎNTlLNIRE LA MOSCOVA. în 
capțtala U.R.S.S. a av.ut loc, o intil- 
ni|-e intre Mihail Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. și 
Tetsuzo Fuwa, președintele Prezi
diului C.C. al P.C. Japonez. Cu a- 
cest prilej au fost analizate rezul
tatele transpunerii in viață a înțe
legerilor conținute in Declarația 
comună a P.C.U.S. și P.C.J. din de
cembrie 1984 cu privire la colabo
rarea activă a celor două partide 
pentru preintimpinarea unui război 
nuclear, pentru interzicerea și li
chidarea totală a armei nucleare.

APEL. într-un apel dat publici
tății la Nicosia, cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de la crearea Par
tidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.), se 
arată intre altele că A.K.E.L. re
prezintă o verigă importantă in is
toria clasei muncitoare cipriote, in 

' viața politică a republicii. Totoda
tă. se> subliniază că A.K.E.L. va mi
lita pentru apărarea suveranității, 
integrității) teritoriale, pentru un 
Cipru unic și demilitariza;, fără

baze militare străine, .va acționa 
pentru apropierea dintre cele două 
comunități din insulă.

PROIECTE DE DEZVOLTARE. 
La Dhaka a fost finalizat progra
mul de lucru al celei de-a doua 
reuniuni la nivel inalt a țărilor 
membre ale Asociației Asiei de 
sud pentru cooperare regională 
(S.A.A.R.C.), care se va desfășura 
incepind cu 10 noiembrie la Ban
galore (India). Programul prevede 
examinarea unor proiecte de dez
voltare in domeniul agriculturii, 
ocrotirii sănătății, telecomunicații
lor. care urmează să fie materiali
zate in țările membre și care in 
prealabil vor fi supuse aprobării 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor S.A.A.R.C., ce va începe 
luni, la Dhaka.

MIȘCARE REVENDICATIVA 
ÎN S.U.A. Aproape 70 000 de lucră
tori de la serviciile telefonice din 
S.U.A. au declarat grevă în 12 sta
te din vestul țării și la New York, 
cerind îmbunătățirea condițiilor de

muncă și de trai, a asistenței me
dicale și garantarea locurilor de 
muncă.

MAJORARE. Senatul S.U.A. s-a 
pronunțat pentru majorarea cu încă 
244 miliarde de dolari a datoriei 
de stat a țării, care se va cifra la 
2 323 miliarde dolari. Hotărirea a 
fost adoptată ca răspuns la ;cere- 
rea administrației de a i se acorda 
majorarea respectivă pentru a pu
tea face față unor plăți pe care 
statul ar urma să le efectueze la 
sfirșitul lunii august, cind suma de 
15 miliarde de dolari -va fi plătită 
in contul dobinzilor la datoriile fe
derale existente.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA vor fi 
efectuate, in perioada 12—22 au
gust, lansări de rachete purtătoare 
într-o zonă din Oceanul Pacific cu 
o rază de 110 mile marine, cu cen
trul avind coordonatele de 15 grade 
și 30 minute latitudine nordică și 
177 grade longitudine estică — in
formează un comunicat al agenției 
T.A.S.S. Pentru asigurarea secu
rității, navele și avioanele apar- 
ținînd altor state sint rugate să evi
te. în perioada menționată, zona 
respectivă — arată comunicatul.

CONVOCARE. Columbia urmea
ză să convoace în curind o reuniu
ne a miniștrilor de externe ai țări
lor membre ale „Grupului de la 
Contadora" (Columbia, Mexic, Pa

nama și Venezuela) și „Grupului 
de sprijin’* (Argentina, Brazilia, 
Peru și Uruguay) în vederea defi
nirii unei noi strategii diplomatice 
vizind soluționarea crizei din Ame
rica Centrală. Acordul în acest sens 
a fost realizat la Bogota în cursul 
unei întilniri a reprezentanților 
guvernelor statelor latino-america- 
ne care au participat la ceremonii
le de instalare oficială a noului 
președinte al Columbiei.
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MANEVRE MILITARE. 1 100 de 
soldați thailandezi și americani au 
debarcat pe plaja Khao Saab, din 
Thailanda, în cadrul manevrelor 
comune terestre, navale și aeriene 
desfășurate. sub numele codificat 
.-.Cobra Gold", ce urmează să se 
încheie la 13. august. Pentru prima 
oară, la aceste manevre au parti
cipat bombardiere de vinătoare 
americane „F-16", precum și nava 
americană purtătoare de avioane 
„New Jersey".

ATENTAT. O bombă a fost 
aruncgtă luni asupra clădirii unde 
se află filiala din Atena a băncii 
americane „Citibank". Explozia a 
provocat pagube materiale conside
rabile. dar nici o persoană nu a 
fost rănită, deoarece atentatul s-a 
produs înainte de deschiderea băn
cii. Responsabilitatea atentatului a 
fost revendicată de o grupare ex
tremistă.

__ I

Asigurarea unei dezvoltări echilibrate a economiei mondiale implică
ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continuă să se extindă

O LARGĂ COLABORARE INTERNAȚIONALĂ
Sesiunea de vară a Consiliului 

Economic și Social al O.N.U 
(ECOSOC), ale cărui lucrări s-au 
încheiat recent la Palatul Națiunilor 
din Geneva, a prilejuit — in cadrul 
oferit de participarea delegațiilor din 
cele 54 de țări membre, a responsabi
lilor departamentului economic și so
cial din Secretariatul O.N.U. și a șe
filor executivi ai diferitelor instituții 
de specialitate — examinarea con
juncturii economiei mondiale, a sta
diului și perspectivelor dialogului 
internațional in problemele dezvol
tării. Semnificațiile acestei dezbateri 
anuale, care pornește de la analizele 
și datele la zi puse la dispoziție de 
organismele specializate ale O.N.U.. 
rezidă, in principal, in efortul de a 
se ajunge la abordări și evaluări con
vergente cu privire la evoluțiile cele 
mai recente din economia mondială, 
pe baza cărora Adunarea Generală, 
forul cel mai reprezentativ, să poată 
face la viitoarea sesiune recoman
dări îndreptate spre acțiune.

Deși au existat și de această dată 
interpretări diferite in legătură cu 
natura și cauzele fenomenelor nega
tive din economia mondială, cu mo
dalitățile de acțiune pentru depăși
rea actualului impas, dezbaterile au 
pus in evidență îngrijorarea față de 
evoluția sinuoasă, contradictorie a 
economiei mondiale in ultimii ani, 
precum și preocuparea pentru cău
tarea căilor care să ducă la o creș
tere susținută și de durată in toate 
țările.

Asemenea preocupări sînt cu atît 
mai justificate cu cit rapoartele și 
studiile aflate pe masa de lucru a 
conferinței de la Geneva relevă per
petuarea unor puternice dezechilibre 
in economia mondială, care în ulti
ma vreme au fost chiar accentuate 
de o serie de factori conjuncturali 
cu efecte destabilizatoare, cum sint 
scăderea prețului la petrol și depre
cierea dolarului. Ca urmare, bilan
țul economic al anului 1985 și al pri
mei jumătăți a lui 1986 este puțin 
încurajator. Creșterea producției 
mondiale s-a încetinit cu aproape o 
treime — de la 4,7 la sută în 1984, la 

3,3 la sută.in 1985 — in timp ce co
merțul mondial s-a restrins și mai 
mult, cu două treimi, in perioada 
amintită. Pentru anii 1986—1987, 
prognozele indică doar o „ameliora
re modestă" a ritmului de creștere a 
economiei mondiale. Totodată, pro
iectarea in viitor a actualelor ten
dințe din economia mondială pune in 
evidență contrastul frapant intre per
spectivele țărilor in curs de dezvol
tare și cele ale statelor dezvoltate.

In prima jumătate a, actualei de
cade, creșterea economică reală , a 
fost in țările in curs de dezvoltare, 
in medie pe an. cu un procent mai 
mică decit in țările dezvoltate, ceea 

PE MARGINEA SESIUNII DE VARĂ A ECOSOC

ce a dus la adîncirea decalajelor eco
nomice și sociale. Politicile de ajus
tări interne pe care multe țări in 
curs de dezvoltare au fost nevoite să 
le adopte pentru a face față unor 
condiții economice potrivnice pe plan 
extern au cerut țărilor in cauză im
portante sacrificii economico-sociale. 
Ceea ce a agravat deosebit de mult 
situația statelor lumii a treia este 
insă cumularea efectelor negative 
ale unor astfel de factori externi 
cum sint : creșterea poverii datoriei 
externe, ca rezultat al practicării 
unor dobinzi inalte și al amplelor 
fluctuații in raporturile de schimb 
dintre monede : scăderea fără prece
dent a prețurilor la materiile prime, 
recrudescenta măsurilor protecțio- 
niste adoptate de țările capitaliste 
dezvoltate, stagnarea și chiar decli
nul in termeni reali a asistenței ofi
ciale pentru dezvoltare.

Un fenomen nou, care a apărut și 
s-a accentuat după 1982, îl reprezin
tă inversarea fluxurilor internațio
nale de resurse financiare — de Ia 
țările in curs de dezvoltare spre sta
tele dezvoltate. Proporțiile tot mai 
mari și consecințele deosebit de ne
gative ale unui asemenea fenomen 
au determinat țările în curs de dez

voltare să prezinte la sesiune un 
proiect de rezoluție in legătură cu 
creșterea in ritm alarmant a trans
ferului net de resurse din statele să
race spre cele bogate. în 1985. țările 
in curs de dezvoltare au plătit 54 
miliarde dolari in contul dobinzilor 
la datoria externă și 13 miliarde sub 
formă de beneficii la investițiile 
directe de capital străin, in timp ce 
volumul de resurse financiare prove
nite din țările dezvoltate sub formă 
de împrumuturi și credite, asistență 
oficială pentru dezvoltare și inves
tiții directe a fost de numai 36 de 
miliarde, fapt ce a creat un însem
nat deficit, de peste 30 miliarde, in 

detrimentul țărilor în curs de dez
voltare.

Atrăgind atenția asupra acestui 
fenomen extrem de nociv pentru 
economia țărilor rămase in urmă, re
zoluția cheamă toate statele, institu
țiile și organizațiile specializate din 
sistemul Națiunilor Unite să între
prindă de urgență acțiuni corespun
zătoare in domeniul monetar-finan- 
ciar, in cel comercial și al datoriilor 
externe, pentru a se opri transferul 
invers de resurse, din țările in curs 
de dezvoltare spre cele dezvoltate. 
La reuniunea ECOSOC s-a ară
tat că pentru a putea realiza, in ur
mătorii ani, o creștere economică 
susținută aproape toate țările in curs 
de dezvoltare vor avea nevoie de un 
important aport financiar internațio
nal. Apreciind că ridicarea ritmului 
de creștere a producției la 5 la sută 
în țările in curs de dezvoltare nece
sită dublarea, pină Ia sfirșitul anilor 
’80. a fluxurilor financiare — atit din 
surse oficiale, cit și din cele particu
lare — spre țările in curs de dezvol
tare, experții Comitetului pentru 
planificarea dezvoltării au propus un 
plan ce vizează atingerea acestui 
obiectiv printr-un efort internațional 
concertat.

Un loc important in cadrul dezba
terilor ECOSOC l-au ocupat, de 
asemenea, consultările in legătură cu 
posibilitățile de relansare a dialogu
lui economic internațional in proble
mele dezvoltării și edificării noii or
dini economice mondiale, Exprimind 
îngrijorarea față de tendințele de 
subminare a cadrului de negocieri 
multilaterale, față de încercările de 
a se slăbi rolul O.N.U. și de practica 
unui grup restrins de țări dezvoltate 
de a lua decizii in probleme de in
teres general in afara organizației 
mondiale, numeroase țâri in curs de 
dezvoltare au subliniat importanța 
O.N.U-, ca singurul for universal, in 

abordarea și soluționarea probleme
lor ,ce confruntă omenirea. în con
cepția statelor respective, negocierile 
multilaterale, in cadrul forumului 
mondial, intre țările in curs de dez
voltare și cele dezvoltate reprezirită 
singura calc viabilă pentru rezolva
rea problemelor majore din sfera re
lațiilor economice internaționale.

Relevind caracterul nefondat al 
acelor aprecieri susținute de diferite 
țări occidentale, potrivit cărora de
pășirea problemei datoriilor exter
ne n-ar fi prea complicată, țările in 
curs de dezvoltare s-au pronunțat» 
pentru eforturi susținute și conjuga
te in vederea soluționării globale a 
acestei probleme, care, practic, a 
blocat progresul unui mare număr 
de state. în acest sens, au fost 
relevate semnificațiile propunerii 
„Grupului celor 77“ de a se înscrie 
pe agenda viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. un punct 
privind criza datoriilor externe și 
dezvoltarea economică, precum și 
necesitatea convocării unei conferin
țe internaționale in probleme mone- 
tar-financiare. S-a considerat, de 
asemenea, deosebit de utilă conti
nuarea consultărilor asupra proble

melor interdependente din dome
niile monetar-financiar, datoriei ex
terne, transferului de resurse, comer
țului și dezvoltării pentru angajarea 
unor negocieri reale la sesiunea din 
toamnă a Adunării Generale.

Aducind o contribuție activă la lu
crările sesiunii de vară a ECOSOC, 
delegația țării noastre • a expus 
poziția României, concepția și 
considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea organizării unei conferințe, in 
cadrul O.N.U.. cu participarea țări
lor in curs de dezvoltare și a state
lor dezvoltate, in vederea lichidării 
subdezvoltării și edificării noii ordini 
economice internaționale, a depăși
rii actualei crize și asigurării unei 
dezvoltări stabile și echilibrate a 
economiei mondiale.

în acest context, s'-au relevat mă
surile preconizate de țara noastră in 
scopul atingerii unor asemenea 
obiective. Este vorba de soluționarea 
globală a problemei datoriilor exter
ne ale țărilor in curs de dezvoltare 
și reglementarea corespunzătoare a 
nivelului dobinzilor ; acordarea de 
credite în condiții avantajoase pen
tru țările subdezvoltate și sporirea a- 
jutorului oficial pentru dezvoltare, 
combaterea protecționismiflui și rea
lizarea unui comerț liber, fără dis
criminări și fără nici un fel de con
diționări politice sau de altă natură ; 
stabilirea unui raport just, echitabil 
între prețul materiilor prime și cel 
al produselor industriale ; asigurarea 
accesului larg, neîngrădit al tuturor 
statelor la cuceririle științei și teh
nicii contemporane, precum și stă
vilirea racolării de specialiști din ță
rile în curs de dezvoltare.

Sint acțiuni și propuneri care izvo
răsc din preocuparea României de a 
contribui activ la inlăturarea actua
lelor dificultăți și edificarea, in per
spectivă, a unei lumi eliberate de 
spectrul sărăciei și mizeriei, in care 
toate națiunile să se bucure de roa
dele civilizației moderne.

Al. N1CULESCU

VIENA 11 (Agerpres). — In 
Austria rata șomajului a atins o 
cifră-record, informează ziarul „Die 
Presse". La sfirșitul lui iulie, 108 456 
persoane erau in căutarea unui loc 
de muncă. Sint afectate mai ales 
femeile și tinerii.

Aceste cifre — scrie ziarul aus
triac — demonstrează că nici o 
conjunctură mai bună nu va putea 
rezolva problema șomajului. Numă
rul locurilor de muncă disponibile 
s-a redus, luna trecută, de la 28 354 
la 24 966. în prezent, 49,6 la sută 
dintre șomeri sint femei.

BONN 11 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de Departamentul 
federal pentru problemele muncii 
din R.F. Germania, 35 000 de tineri

AGENDA ENERGETICA
„Orașul enerqiei solare"

BEIJING 10 (Agerpres). — In apro
piere de Lanzhou, capitala provinciei 
Gansu, R.P. Chineză, se construieș
te o modernă bază experimentală de 
utilizare a energiei solare, anunță 
agenția China Nouă. Proiectul, cu
noscut sub numele de „Orașul ener
giei solare", prevede instalarea unor 
echipamente dintre cele mai moder
ne, care vor permite realizarea de 
studii comparative asupra „caselor 
solare", clădiri ce iși acoperă nece
sarul energetic prin mijloace de va
lorificare a căldurii astrului zilei. De 
asemenea, va fi testată eficiența di
feritelor instalații de utilizare a 
energiei solare. Lucrările incluse in 
prima fază a proiectului au fost fi
nalizate, precizează agenția China 
Noua.

Rezerve de țiței
în Peninsula Arabă

KUWEIT 10 (Agerpres). — Rezer
vele de petrol ale statelor din
Peninsula Arabă, in rindul cărora
locul principal îl ocupă Arabia Sau- 
dită și Kuweitul, reprezintă 60 la 
sută din totalul rezervelor mondiale 
cunoscute în prezent. Acestea ar 
permite — după cum relevă agenția 
kuweitiană de presă KUNA — ex- 
ploațarea, la nivelul actual de ex

din R.F.G. care au absolvit în 
ultima perioadă cursuri de pregătire 
profesională sînt în prezent șomeri, 
relatează agenția T.A.S.S.

După cum relatează agenția vest- 
germană D.P.A., in luna iulie in 
R.F.G. erau înregistrați peste 150 000 
de șomeri în virstă de mai puțin 
de 20 de ani, cu 25 500 mal mulți 
decit la inceputul verii anului trecut.

OTTAWA 11 (Agerpres). — în 
iulie a.c„ in Canada erau Înregistrați 
oficial 267 000 de șomeri, ceea ce 
înseamnă o creștere a șomajului cu 
36 000 de persoane într-o singură 
lună, relatează agenția T.A.S.S. Po
trivit datelor statistice, aceasta re
prezintă 9,9 la sută din populația 
activă a țării.

tracție, pe o perioadă de peste 100 
de ani. Referindu-se la perspectiva 
înlocuirii petrolului cu alte resurse, 
agenția apreciază că in următoarele 
decenii energia solară va concura 
petrolul in satisfacerea nevoilor 
energetice ale omenirii.

Potențialul qeotermal 
al Pieței comune

BRUXELLES 10 (Agerpres). — Fo
losirea energiei geotermale in țările 
Comunității Economice (vest-)Euro
pene ar putea asigura, in jurul anu
lui 2000, circa unu la sută din ne
cesitățile lor energetice, se 'esti
mează intr-un studiu consacrat per
spectivei utilizării mai depline a 
surselor noi și regenerabile, in ca
drul C.E.E. Pentru unele regiuni din 
Grecia, Franța și Italia, care dispun 
de un potențial geotermal ridicat, 
acest tip de energie ar putea deveni 
deosebit de important in viitor. De 
altfel, in localitatea italiană Latera 
a fost deja dată în exploatare o cen
trală electrică geotermală cu o pu
tere de 4.5 MW și se fac pregătiri 
pentru construirea celei de-a doua 
centrale de același tip in Mofeta. In 
insulele grecești Milos și Nisiros sint 
in curs de realizare proiecte vizind 
folosirea aburului și a izvoarelor de 
apă fierbinte pentru producerea de 
energie electrică.


