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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, miercuri, la Snagov, pe
Izzat Farid Abou Al Rub, reprezen
tant permanent al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la Bucu
rești.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost înminat cu acest prilej un mesaj
și i-au fost transmise din partea
tovarășului Yasser Arafat, președin

tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
cele mai bune urări de sănătate și
fericire.
Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Nicolae Ceaușescu a transmis
tovarășului Yasser Arafat salutul
său, precum și urări de sănătate și
succes în întreaga activitate.
In cadrul convorbirii,’ tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi

ția României privind soluționarea pa
cale politică, prin negocieri a situa
ției din Orientul Mijlociu și realiza
rea unei păci globale,
trainice și
juste in această zonă. în acest con
text a fost subliniată Însemnătatea
convocării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U., la care să
participe toate părțile interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, ca reprezentant legitim
al poporului palestinian.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
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EROICA ACTIVITATE A PARTIDULUI.
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
în slujba cauzei libertății și demnității poporului,
a independenței și suveranității patriei
„Putem afirma cu mîndrie patriotică îndreptățită că comuniștii
și antifasciștii români au înscris o pagină eroică în marea bătălie
pentru libertatea și neatîrnarea țării, ca și în întreaga epocă de mari
lupte sociale ce a urmat. Ei au stat neclintiți la datorie, făcînd su
prema dovadă a neînfricării în lupta cu dușmanul, dovedindu-se cei
mai vajnici, devotați și fideli apărători ai intereselor naționale ale
întregului nostru popor”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Acum, in zile de August, de mare sărbătoare
pentru întreaga țară, în anul in care întregul popor
a adus înaltă cinstire jubileului de 65 de ani de la
făurirea eroicului nostru partid comunist, în anul în
care oamenii muncii din țara întreagă au omagiat
cinci decenii de la procesul de la Brașov al luptă
torilor comuniști și antifasciști, se împlinesc 50 de ani
de cînd între zidurile cumplite ale Doftanei era adus,
în urma unei aspre și nedrepte sentințe, tînărul
militant revoluționar Nicolae Ceaușescu. Așa cum
arătase de atitea și atîtea ori pină atunci în focul
luptei revoluționare, in numeroasele însărcinări încre
dințate de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a do
vedit și în grelele condiții ale detenției la Doftana, ale
confruntării cu asprul regim aplicat aici militonților
comuniști și antifasciști, același luptător revoluționar
neînfricat, același militant de nădejde al partidului
comunist, caracterizat prin inalte trăsături morale și
politicș, prin impresionantă capacitate organizatorică,
prin puterea de a mobiliza energiile oamenilor, de a
le întări încrederea în biruință, de a-i face să fie
mai tari, mai puternici decît orice fel de amenințări,

maltratări și prigoniri. In anii în core a fost închis la
Doftana, prin contribuția la sudarea colectivului deținuților politici comuniști • și antifasciști de aici-, la
afirmarea înaltelor principii ale eticii și echității
comuniste în viața organizației de partid, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a înscris în biografia sa exem
plară noi pagini de eroism, de abnegație și dăruire
revoluționară.
Evocind
acum, tn preajma marii noastre săr
bători
naționale, momentul
în
care tovarășul
Nicolae Ceaușescu era întemnițat între gratiile Dof
tanei, aducem caldul omagiu al tuturor comuniștilor,
al celorlalți oameni ai muncii, al intregului nostru
popor eroismului tovarășului Nicolae Ceaușescu, dove
dit in atîtea prilejuri în anii luptei ilegale, marii sale
contribuții la edificarea socialismului în România, cu
deosebire in anii de cind, prin voința unanimă a țării,
aflat in fruntea partidului, a poporului, conduce cu
fermitate și clarviziune destinele naționale, opera de
înălțare a României pe trepte tot mai inalte de pro
gres, spre viitorul comunist.
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Vaslui 1986 - un oraș construit de oameni harnici, pentru oameni harnici
Foto : C. Sandu
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Nu din lipsă de origina
muri care vara se Înecau
litate iși botezaseră vas
în praf, pentru ca iarna
luienii micul lor parc cu
să se transforme în derdenumele — celebru in ver
luș. Populația tinără migra
siunea ieșeană— de Copou.
spre alțe zone ale țării, in
Nu dirî lipsă de modestie’,
căutare de locuri de mun
in urmă cu 47 de ani, la
că. Era drama atitor și atinașterea primei
făbricuțe — topi
toria de cinepă
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A
— cu vreo 20 de
lucrători și cu o
• reportaje • însemnări •
dotare
tehnică
depășită
chiar
pentru vremea aceea, presa
tor orașe.
mai ales din
locală semnala cu or
această parte de țară pe
goliu că există. In sfirșit,
care furtunile istoriei au
industrie la Vaslui. Sint
lovit-o cu asprime, neingăduind
dulce răgaz de
argumente ce dovedesc
limpede că Vasluiul, „acest
ctitorire pe măsura orgo
întins sat vechi11 cum il
liului acestui oraș care-și
numea Nicolae Iorga. a tinsprijină un umăr pe ..Po
jit tot timpul după condi
dul înalt11 și un altul —
ția de oraș (la propriu),
de redutele Independenței.
cind nu era oraș decit cu
...Și iată Vasluiul de azi,
prezentat succint de pri
numele. Case dărăpănate,
marul orașului, tovarășul
risipite după bunul plac al
Grigpre Munteanu :
locuitorilor, vegheau dru

— Anii socialismului au
redat Vasluiului întreaga
demnitate. Mai corect spus,
anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea al par
tidului nostru. Pină atunci,
industria Vasluiului se li
mita la vechea
labricuță înteme
iată in ’39. Din
ȚÂRII
1965 au înflorit,
pe temelii trai
nice, 17 între
prinderi moder
ne, aparținind unor ramuri
de virf ale economiei
naționale. Numărul apar
tamentelor
nu
atingea,
acum două decenii, cifra
de 400 Era o ciudățenie și
un privilegiu totodată „să.
stai la bloc11. Acum există
in orașul nostru pesta

Anica FLORESCU
Petru NECULA
(Continuare în pag. a V-a)

Puternicul colectiv muncitoresc de Io întreprinderea de ma
șini grele București este angajat cu toate forțele pentru a
realiza exemplar sarcinile de plan, întregind, astfel, un ra
port reprezentativ in cinstea măreței sărbători de la 23 Au
gust. in fotografie : un aspect de muncă, surprins ieri in
secția prelucrări carcase pentru turbine
Foto : S. Cristian

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
TRANSMIT :

Angajamentele devin fapte
în toate unitățile industriale din municipiul CRAIOVA se
organizează săptămini si zile-record in producție, schimburi
de onoare. întreceri intre fabrici, secții și ateliere, in ve
derea realizării in avans a angajamentelor asumate in
cinstea marii sărbători naționale de la 23 August. Astfel, co
lectivul intreprinderii ..Electroputere'*, care s-a angajat să
realizeze suplimentar o producție in valoare de 50 milioane
lei, a expediat, in avans, partenerilor de peste hotare, un
lot de 16 transformatoare, 33 celule electrice antigrizutoase
și aparataj electric pentru instalații de foraj. La rindul lor,
chimiștii combinatului Ișalnița și-au îndeplinit angajamentul
asumat in cinstea zilei de 23 August, concretizat in livrarea
peste prevederile de plan a 1 000 tone acid azotic, 4 000 tone
nitrocalcar, 8 000 tone îngrășăminte lichide și altele.

Sporuri de productivitate
Reînnoirea și modernizarea producției prin introducerea
unor linii tehnologice de înaltă tehnicitate și randament, asi
milarea in procesele de fabricație a unor produse noi. cu ca
racteristici tehnico-funcționale superioare, competitive, au
dus la creșteri substanțiale ale productivității muncii in în
treprinderile industriale din județul HARGHITA. Eficiența eco
nomică a aplicării acestor măsuri se concretizează, in perioada
care a trecut din acest an. în creșterea productivității muncii
cu peste 9 000 lei pe persoană. Pe această bază, volumul _producției-marfă a crescut intr-un ritm de 10,2 Ia sută față de
aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri ale
productivității muncii au obținut colectivele de la întreprin
derile miniere Bălan și Harghita. întreprinderea de fier Vlăhița, întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu
Secuiesc. întreprinderea de producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc, Combinatul de exploatare
și prelucrare a lemnului Toplița. întreprinderea mecanică
Gheorgheni, întreprinderea „Tehnoutilaj" Odorheiu Secuiesc.

înainte de termen
Incepînd de ieri, la Fabrica de utilaje și piese de schimb
pentru industria chimică din FOCȘANI au apărut noi produse,
care erau ..prinse’1 in planul anului viitor. O realizare cu
mult înainte de termen și de mare prestigiu pentru colec
tivul de aici, care intregește in chip fericit raportul munci
toresc al succeselor dedicate marii sărbători naționale de la
23 August.
— Realizarea cu mult Înainte de termenul prevăzut a
acestor piese de schimb solicitate de industria chimică, petro
chimică și petrolieră — ne spunea subinginerul Costică
Bululete. de la compartimentul de proiectare al unității — a
fost posibilă datorită devansării punerii in funcțiune a unei
noi capacități de producție. Ia finalizarea căreia aportul pro
priu a fost precumpănitor. Prin autodotare. s-au construit
cuptoarele de sinterizare și instalațiile de uscare. Această
capacitate, pe lingă faptul că va satisface in condiții mai
bune cerințele de piese de schimb, prezintă și o serie de
avantaje economice. Tehnologia folosită asigură diminuarea
consumurilor de materiale și permite recuperarea și refolosirea șpanului rezultat din prelucrarea pieselor. Totodată,
piesele finite sint fabricate intr-un singur loc. fără să se
mai apeleze la colaborarea altor unități din țară.

In întreaga perioadă de construcție a
socialismului in țara noastră, și îndeosebi
după Congresul al IX-lea al partidului, in
dustria s-a afirmat ca unul din factorii
dinamizatori cei mai importanți în dez
voltarea de ansamblu a economiei națio
nale. Nu există domeniu de activitate care
să nu fi beneficiat de realizările indus
triei sau asupra căruia industria să rtu-și
fi pus amprenta in mod decisiv. Practic,
opțiunea partidului nostru pentru indus
trializarea socialistă a țării echivalează
cu opțiunea pentru progres, pentru valo
rificarea superioară a resurselor materia
le și umane de care dispunem, pentru
participarea tot mai activă a țării noas
tre la schimbul mondial de valori mate
riale.
Forța economică a României de azi.
împlinirile pe planul vieții materiale și
spirituale ale intregului popor, chipul nou,
înfloritor al țării au ca suport și se ex
plică prin puternica, multilaterala dezvol
tare a industriei in anii socialismului.
Este suficient să ne referim fie și numai
la citeva date sintetice pentru a înțelege
rolul hotăritor al industriei pentru pro
gresul neîntrerupt, în ritmuri înalte, al în
tregii economii naționole. Astfel, numai
din anul 1965 și pină in prezent au fost
create peste 250 de zone și platforme in
dustriale, ceea ce a atras după sine creș
terea considerabilă a rîndurilor clasei
noastre muncitoare, transformarea fiecărui
județ intr-un puternic centru industrial al
țării. Creșterea in ritm inalt a producției
industriaie, care in anul 1985 a fost de
105 ori mai mare decit în 1945, a deter
minat la rindul ei dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-rnateriale a agricul
turii, a tuturor celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale ale țării. Un rol tot mai
important l-a avut și il are industria în
înfăptuirea politicii de acumulare, de în
tărire a proprietății socialiste. Concludent
în acest sens este faptul că aportul
industriei la crearea venitului național a
crescut de la 26,5 la sută in anul 1945
la 48,9 la sută in 1965 și la peste 60 la
sută in anul 1985.
Pornind de la acest bilanț fructuos din
anii socialismului, să privim spre citeva
din dimensiunile noi ale dezvoltării in
dustriei românești în perspectiva actualu
lui cincinal. Hotăririle Congresului al XIII-

lea al partidului, legea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială pe
perioada 1986-1990 pun în evidență ro
lul determinant pe care îl va avea in
dustria și in perspectiva anilor următori,
în actuala conjunctură economică mon
dială, puține sint țările în lume care iși
pot propune să atingă un ritm mediu
anual de creștere de 7,5-8,3 la sută, ast
fel incit pină in anul 1990 producția-marfă
industrială să fie mai mare cu 43,3-49 la
sută față de anul 1985.
in actualul cincinal, creșterile cantitative
ale industriei vor fi însoțite și de pro
funde transformări calitative, care vor

Ritmurile inalte
ale industriei
X

asigura o înaltă competitivitate produse
lor romanești pe piața externă. Astfel, in
industria prelucrătoare - in cadrul căreia
se prevede sporirea cu prioritate a con
strucțiilor de mașini și chimiei - se va
pune accent pe modernizarea structurilor
de producție, pe dezvoltarea accelerată a
ramurilor și subramurilor de înaltă tehni
citate, care valorifică superior materiile
prime, resursele energetice și munca so
cială. Semnificativ in acest sens este fap
tul că prin prelucrarea superioară a ma
teriilor prime și obținerea de produse cu
valoare economică ridicată, care să încor
poreze concepție tehnologică modernă și
manoperă de calitate superioară, se va
asigura creșterea gradului de valorificare
a materiilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei pe ansamblul indus
triei, calculată pe baza valorii producțieimarfă, cu 30-32 la sută în 1990 față de
1985.
In acest context să precizăm că, in
concordanță cu cerințele programului de
investiții și sporirii exportului, în indus
tria construcțiilor de mașini și a prelu

crării metalelor, de pildă - ramură care
va cunoaște cel mai înalt ritm mediu de
creștere, de 10,3 la sută - se vor inten
sifica acțiunile de modernizare, reproiectare și asimilare de noi produse și echi
pamente de înaltă tehnicitate și randa
ment, competitive pe piața externă. Ca
urmare, producția industriei constructoare
de mașini va asigura circa 75 la sută din
utilajele și instalațiile necesare progra
mului de investiții în actualul cincinal și
dublarea exportului.
Dezvoltarea în ritm înalt a industriei
necesită și, totodată, va determina intro
ducerea rapidă in producție a rezultate
lor cercetării științifice. In actualul cinci
nal vor fi abordate 8 296 obiective prin
cipale de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, din care 6 411 se vor
încheia și aplica in practică pină in anul
1990. Pe această bază vor fi asimilate
2 642 produse noi, urmind ca în ramurile
prelucrătoare ale industriei republicane
producția-marfă să fie realizată in anul
1990 in proporție de 46 la sută pe baza
produselor noi și modernizate în cursul
actualului cincinal. Creșterea in ritm inalt
a industriei, modernizarea structurilor de
producție, dotarea întreprinderilor cu ma
șini,. utilaje și instalații de inalt randa
ment, aplicarea unor noi tehnologii de
fabricație vor fi posibile și în același timp
vor impune ridicarea nivelului de pregă
tire profesională, a competenței și respon
sabilității tuturor oamenilor muncii. Așa
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
toate propunerile, planurile, obiectivele
strategice de dezvoltare a României se
pot realiza în bune condiții numai și nu
mai cu oameni de inaltă calificare si pre
gătire profesională, cu înalt nivel de cul
tură, cu o înaltă conștiință revoluționară.
Se poate afirma, așadar, cu deplin te
mei că dezvoltarea accelerată a industriei
reprezintă una din condițiile hotăritoare
pentru progresul economico-social al ță
rii. înfăptuirea exemplară a obiectivelor
pe care ni le-am propus în domeniul in
dustriei trebuie să mobilizeze prin urmare
toate forțele creatoare ale națiunii, astfel
incit să se asigure înflorirea necontenită
a patriei, creșterea continuă a bunăstării
întregului popor.

Ion TEODOR

O epocă nu-i o simplă
secvență istorică in
zxistența unui popor
sau, generalizind, a
omenirii, tn nici un
caz nu poate fi vorba
de o treaptă, egală
poate ca dimensiuni,
pe o scară de mar
mură, de granit sau
de lemn. Sint epoci
care se înscriu pe
veci în evoluția unui
popor
sau
chiar
a
planetei
noastre.
Cele intipărite, cu li
tere ce nu se
mai
Șterg, in mintea și, su
fletul generațiilor suc
cesive lasă după ele,
drept esențială contri
buție
la
progresul
uman, fapte, mai ales
fapte, ce duc oamenii
pe drumul ce de îmbo
gățește viața, a lor, a
celor ce-au trăit in
epocă, dar și a gene
rațiilor
următoare.
Dintre acestea
tace
parte, in România, și
epoca in care
trăim
noi, epocă inaugurată
prin istoricul act din
23 August 1944. cind
națiunea înarmată, insuflățită de comuniști,'
de alți patrioți. și-a
manifestat voința de
libertate, asuniindu-și
un nou destin. Dacă
privim ceea ce a inălțat poporul nostru în
' cei 42 de ani care au
trecut de la revoluția
de eliberare socială
și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, și in mod deosebit
după
Congresul
al
IX-lea al partidului,
putem spune că el s-a
dovedit in stare de
fapte mari, de înfăp
tuiri
numeroase
si
trainice,
care
au
schimbat fața patriei,
au ridicat-o la 'înălți
mea visului de frumu
sețe și demnitate al
înaintașilor. Prin mun
că susținută a crescut
necontenit avuția na
țională, iar țara „emi

namente agricolă*1 s-a
transformat
intr-una
cu o industrie moder
nă și puternică, pivot
esențial al indepen
denței noastre econo
mice. Alături de in
dustrie,
agricultura,
știința, cultura au în
registrat
importante
succese.
Pe temelia trainică
a faptelor putem visa
la viitorul de aur al ță
rii. Ceea ce am înfăp
tuit ne dă dreptul la
dorințe, la din ce in ce

Perspectiva
faptelor
mai mult, mai bine,
mai frumos.
Cuvintele
poetului
tutelar
al
națiunii
noastre. Mihai
Eminescu. cei prezenți și
urmașii noștri le pot
înscrie cu litere de aur
pe stema țării, prin
versurile nesupuse ui
tării :
„Ce-ți doresc
eu ție, dulce Româ
nie...11 nu azi numai,
dar pină în viitorul în
depărtat, spre care sint
călăuzite țara și po
porul de secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
Nu ne lăudăm, dar
cine poate să nu se
bucure că o magistrală
a urcat pe un munte
și a descins pe cealal
tă parte a lui și o
numim cu
mîndrie
Trans .făgăraș anul.
că
se finisează magistrala
Victoriei Socialismu
lui, că se înalță, pe co
lina Uranus. Centrul
Civic, că s-au clădit și
se clădesc mereu ati
tea blocuri. Apoi că s-a

înfăptuit Canalul Du
năre — Marea Neagră
și se construiesc alte
și alte lucrări monu
mentale. fabrici, uzine.
Nu intr-un loc, ci in
toată țara. Plus atitea
școli și instituții cul
turale. care înainte
abia erau visate și
plănuite.
Cred că și cocorii
cind revin primăvara
abia recunosc plaiuri
le in care vin și revin
din străbuni.
Și toate acestea rea
lizate mai ales in cei
21 de ani de-abia îm
pliniți de la Congresul
al IX-lea al P.C.R.
Iar totul este încă in
plin progres, reînnoire
și schimbare din te
melii.
„Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie ?’" in.
plus de tot ceea ce se
face ?
Eu aș răspunde ast
fel :
să se realizeze
toate așa cum gindește
și plănuiește condu
cerea
partidului
și
ne călăuzește tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Să înceteze fabrica
rea armelor nucleare ;
si dispară toate foca
rele de conflicte mi
litare din toată lumea
și să nu mai fie răz
boaie : popoarele să
trăiască in pace : să
trăim in omenie si
bunăstare pentru toți,
după dreptate, ca să
ajungem la culmile co
munismului.
Românie dulce, asta
ți-o doresc să se îm
plinească sub condu
cerea secretarului ge
neral
al
partidului
nostru.
Românie dulce, ăsta
ți-o doresc : un falnic
viitor, sub frumosu-ți
tricolor !

Mihai BENIUC

PAGINA 2

SCINTEIA — joi 14 august 1986

INVITAȚIE LA UN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PRIVIND CREȘTEREA

RANDAMENTE SUPERIOARE DE LUCRU

PRIN MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
_ _ _ _ IN TOATE ABATAJELE
Sînt încă proaspete în memoria minerilor maramureșeni mo
mentele emoționante ale întilnirii lor cu secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. La gura minei Baia Sprie, înainte ca distinșii
oaspeți să coboare in adîncul galeriilor, acolo de unde minerii
aduc la suprafață, cu trudă și știință, bogățiile subsolului, condu
cătorul partidului și statului i-a felicitat pe cei ce s-au distins în
întrecerea socialistă din anul 1985. Minerii de la Baia Sprie au
dat în anul trecut o producție-marfă suplimentară de peste 45 mi
lioane lei, depășind prevederile de plan la productivitatea muncii
cu peste 25 000 lei pe o persoană.

I

tare în valoare de 12,5 milioane Ici,
la creșterea productivității muncii pe
o persoană cu 1 200 lei. In continuare
avem în vedere construirea unei in
stalații de spargere a supragabaritelor, realizarea unor instalații cu unul
și două brațe de perforare a găurilor
paralele, folosite la execuția galerii
lor de subetaj, înlocuirea mașinilor
de încărcat de mic gabarit cu unele
tipuri de mare capacitate, extinderea
transportului din partea estică a Ză
cămintului cu vagonete de mare ca
pacitate. Uzina de preparare va fi
echipată cu mori semiautogene cu
control automat al parametrilor de
măcinare și urmărire a consumurilor
de energie electrică. Totodată, se va
introduce metoda de analiză în flux
continuu a conținutului în substanțe
minerale utile, se vor automatiza
stațiile de evacuare a apelor din sub
teran, precum și stațiile principale
de aeraj. După cum se poate obser
va, un program ambițios de moder
nizare care vizează introducerea
unor noi tehnologii de extracție și
de preparare cu puternice implicații
asupra reducerii consumurilor mate
riale și creșterii productivității
muncii".
Randamentele superioare de lucru
atinse practic în toate abatajele de
monstrează eficiența măsurilor luate
pentru
modernizarea
producției.
„Fiecare sector al minei, ne spune
tovarășul Mihai Cocuz, secretarul
comitetului de partid, are un anumit
specific și, ca atare, acțiunile între
prinse au ținut seama de condițiile
concrete de lucru. La sectorul 1, de
exemplu, am avut ca obiectiv princi
pal recuperarea minereurilor din
panourile situate în extremitățile ză
cămintului. Apoi, tot aici, am con
centrat producția, grupînd locurile
de muncă pentru a putea utiliza la
întreaga capacitate instalațiile din
subteran. Rezultatele sînt concluden
te. In întîmpinarea marii sărbători
naționale de la 23 August, minerii
noștri sînt angajați într-o susținută
Întrecere socialistă pentru realizarea
unor producții suplimentare record.
Pînă în prezent, sectorul nr. 1 este
unul dintre cele mai bune ale ex
ploatării noastre, obținînd o impor
tantă producție suplimentară, cu cel
mai bun indice de calitate".

$1 fată eă, de curînd, pentru me
producției ne-a vorbit lnglnerul-șef
rite deosebite în realizarea și depă
cu producția, Iancu Gabriel : „Pe
șirea sarcinilor de plan pe anul 1985,
parcursul celor șapte luni din acest
Exploatarea minieră Baia Sprie a
an am avut de executat un program
fost distinsă cu „Ordinul Muncii1'
cuprinzînd 11 măsuri care vizau :
clasa 1. Deci nu întimplător de aici,
raționalizarea transportului minereu
din această străveche așezare mine
lui în subteran și la suprafață ; mo
rească, a pornit însuflețitoarea che
dernizarea fluxurilor tehnologice din
mare la întrecere pe anul 1986, adre
subteran și de la uzina de preparasată tuturor unităților miniere din
ție ; perfecționarea activității de orramura minereurilor neferoase. O în
trecere pe care cei ce au lansat che
marea o onorează cu rezultate deo
sebite. In șapte luni din acest an,
în cinstea marii sărbători naționale
de Ia 23 August, s-au realizat peste
plan 84 tone plumb, 103 tone zinc, 44
tone cupru, 2 990 tone pirită. S-au
redus cheltuielile totale cu 1 470 000
Iei, din care cele materiale cu peste
400 000 lei. Productivitatea muncii a
ganlzare • producției și a muncii ;
fost depășită cu 3,9 la sută. Up bilanț
Îmbunătățirea pregătirii profesionale
al muncii creatoare, un bilanț care
a cadrelor. Ce am realizat ? în pri
exprimă eforturile minerilor pen
tru modernizarea producției, pentru
mul rînd o instalație autopropulsată
creșterea randamentelor de extrac
pentru perforarea găurilor de adînciție, pentru îmbunătățirea calității
me medie, rod al ingeniozității me
concentratelor.
canicilor de la sectorul întîi, sub
Cum au fost obținute aceste rezul
conducerea inginerului minier Mircea
tate ? Stăm de vorbă cu ing. loan
Munteanu, șeful sectorului. Cei care
Izvoran. A Împlinit 17 ani de cînd a
l-au conceput șl realizat sînt : strun
fost Investit cu funcția de director
garul Jurj Vaslle, lăcătușul Dul Da
de mină aici, la Baia Sprie. Șapte
niel și sudorul Pop Gheorghe. „Că
sprezece ani de cînd muncește pen
ruciorul", cum îi spunem noi, este
tru realizarea unei mine moderne,
de mare randament și poate fi pre
cu magistrale largi, în care mașini
luat și construit în serie de între
de mare randament să „muște" din
prinderea de mașini și utilaje mi
minereul scos la lumina zilei în vaniere pentru alte exploatări anga
goneți mari, cu descărcare automată.
jate în acțiunea de modernizare. Am
— N-ați ajuns încă la mina mult
introdus în subteran încărcătorul
visată, dar în cel 17 ani ați parcuri
frontal de mare capacitate I.M. 180,
un drum lung, deloc ușor, plin de
fabricat la „Unio" — Satu Mare. Am
satisfacții.
perfecționat procesul de perforare și
— Intr-adevăr, mina noastră avea
împușcare a evantaielor la metoda
•cum 17 ani cea mal slabă producti
de exploatare cu subetaje. S-a ex
vitate
și
înregistram
accidente
tins transportul electric al minereu
din lipsa unei calificări temeinice a
lui in partea estică a zăcămintului,
oamenilor. Acum avem cea mai bună
la orizonturile 13, 14, 15 și 16, precum
Minerii de Ia Baia Sprie sînt
productivitate și nici un eveniment.
și in flancul vestic, la orizontul 15.
hotăriți, așa cum s-au angajat
Suma investită de stat în acești ani
în domeniul preparației, la moara
In fața secretarului generai al
pentru modernizară. - este . impresie-, - nr. 46 se utilizează în treapta a doua
nantă. Dacă spun numai că aiia tride măcinare o fază de hidrociclonara ; 7 • ' partidului să • muncească fără
,
preget pentru realizarea planu
mis „trocul" la muzeu nu spun totul
de control în vederea creșterii capa
lui și a programului suplimendespre schimbarea fundamentală a
cității de măcinare și a randameptu-;
'
tar, dînd țării ch'mai multe me
condițiilor de muncă ale minerilor
lui de extracție. S-a extins proce
tale neferoase. încă de pe acum
noștri. Avem un colectiv de oameni
deul de susținere cu ancore și trocuvintul minerilor are deplină
minunați, hotăriți să continue cu re
pret pentru mărirea siguranței în
acoperire in fapte.
zultate tot mai bune acțiunea de
înaintare. Toate măsurile programa
modernizare a producției.
te și aplicate au dus la realizarea pe
Petre CR1STEA
cele 7 luni care au trecut din acest
Mal concret, despre eficiența apli
Gheorqhe SUSA
an, a unei produeții-marfă suplimen
corespondentul „Scinteii”
cării măsurilor de modernizare a

La Exploatarea minieră
Baia Sprie

EFICIENȚEI ECONOMICE ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE (li)
In continuarea analizei privind preocuparea cadrelor economice din
unitățile agricole de a asigura o eficiență înaltă producției agricole, pu
blicăm în numărul de azi măsurile preconizate pentru redresarea econo
mică a cooperativelor agricole din două consilii agroindustriale din jude
țul Satu Mare, aducînd totodată în discuție însuși modul în care unele
cadre economice înțeleg să fundamenteze aceste programe.

ECONOMISTUL - UN OM
CARE GIN DEȘTE IN PERSPECTIVA,
NU UN SIMPLU ÎNREGISTRATOR
DE DATE STATISTICE
Referindu-ne Ia problemele legata
de activitatea economico-financiară a
unităților agricole, intenția analizei
de față este și aceea de a aducș in
discuție actualul statut al economistului-șef de consiliu agroindustrial,
specialistul chemat să răspundă de
modul in care se realizează gospodă
rirea unităților agricole. Cum își
duce economistul-șef al consiliului
agroindustrial Cărei la îndeplinire
sarcinile ce-i revin se poate deduce
și din dialogul purtat pe probleme
legate de rentabilitatea unităților
agricole ce compun acest consiliu,
dialog prezentat în prima parte a
analizei publicate pe această temă.
Dar cum își exercită rolul de spe
cialiști cu gîndire economică alte
două cadre din agricultura județului,
respectiv economiștii-șefi din două
consilii agroindustriale situate de o
parte și de alta a municipiului Satu
Mare : Odoreu și Păulești.
Asupra situației economico-financiare a cooperativelor agricole care
compun aceste două consilii agroin
dustriale aveam să ne convingem că
în majoritatea cazurilor este neco
respunzătoare, consultînd bilanțurile
depuse la direcția agricolă. încercăm
deci, la fața locului, să desprindem
cauzele acestei stări de ineficiență,
dar mai ales să vedem ce se între
prinde aici pentru a pune pe baze
solide activitatea economică și finan
ciară a acestor unități. La Odoreu,
unde am incercat o primă analiză a
acestei situații, am fost obligați să
ne rezumăm pină la urmă la a înre
gistra ceea ce avea centralizat în
. dosarele sale economistul-șef al con
siliului agroindustrial, tovarășul Du
mitru Chira: în fapt, o situație sta
tistică a principalilor indicatori economico-financiari. Pentru că, o dis
cuție legată de modul în care au fost
fundamentate și dimensionate costu
rile, sau o analiză a eficienței pro
ducției din sectoarele de bază, nu era
posibil de închegat din simplul mo
tiv că asemenea lucruri nu s-au fă
cut aici. Nu am putea spune că eco
nomistul-șef avea o imagine clară a
ceea ce înseamnă urmărirea evolu
ției costurilor de producție, randa
mentul raportat la investițiile făcu
te, beneficiul, de vreme ce dumnea
lui nici măcar nu a sesizat că în ca
zul producției de lapte, de exemplu,
costurile de producție raportate de
unități erau, culmea, direct propor
ționale cu mărimea randamentelor :
cooperativa agricolă din Odoreu, care
a obținut anul trecut o producție me
die de lapte de aproape 3 000 litri
pe vacă, figura că ar fi cheltuit 8,40
lei pentru fiecare litru, în timp că
. cpoperativa agricolă din Dorolt, cu o
producție medie de lapte de numai ■
1 750 litri, a cheltuit doar 2,67 lei. Cel
puțin in primul caz raportarea s-a
- dovedit a fi pînă la urmă total erona
tă. Nu am mai verificat exactitatea
celorlalte date, pentru că în cazul de
față nu ne interesa acea latură a
activității economistului ce ține de
consemnarea unor date și cifre ne
cesare întocmirii bilanțurilor. Munca
economistului-șef de consiliu agroin
dustrial, prin natura ei, trebuie să fie

o muncă creatoare, activitatea Iul
trebuie orientată cu precădere spre
problemele de prognoză și analiză
economică, spre găsirea acelor va
riante de optimizare a structurii pro
ducției fiecărei unități, astfel incit
pe ansamblu să se obțină o cantitate
maximă de produse agricole in con
diții de eficiență. Iar pentru a reali
za acest lucru el este chemat să vină
cu propuneri judicioase pentru sti
mularea factorilor de dezvoltare și a
celor de eficiență, în măsură să asi
gure creșterea continuă a avuției
unităților agricole. Este adevărat,
economistul consiliului agroindus
trial Odoreu a făcut unele încercări

lioane lei. Nu credem că organele de
planificare din Ministerul Agricultu
rii nu cunosc faptul că zona agricolă
cu terenuri podzolice situate intre
Tășnad și Satu Mare a fost recunoscută nu numai la noi, ci și in țările
vecine, ca una dintre cele mai mari
producătoare și exportatoare de așanumita sămînță de „Trifoi de Tran
silvania". Acest loc de frunte poate
și trebuie să fie recîștigat. Este nu
numai in folosul unităților de aici, ci
și al țării, care ar putea fi scutită
astfel de .cheltuielile costisitoare ce
se fac an de an pentru importul
acestei semințe.
O REDRESARE ECONOMICA
AUTENTICA NU SE POATE
REALIZA DECIT PE BAZA
UNOR PROGRAME JUDICIOS
FUNDAMENTATE
Discuția pe care am purtat-o cu
un economist dintr-o unitate agrico-

Cum acționează economiștii
consiliilor agroindustriale

pentru exercitarea
răspunderilor
conferite prin lege
în acest sens. Soluția aleasă de el,
de a imprima un dinamism activită
ților industriale din cooperativele
agricole, este insă departe de a re
zolva problema de fond a rentabili
zării activității cooperativelor agri
cole de aici.
Pe malul sting al Someșului, eco
nomistul consiliului agroindustrial
Păulești, tovarășul Petru Sălăjan,
aducea drept explicație a situației de
ineficientă. în .care se află unele uni
tăți faptul că acestea sint obligate
să ramburseze ratele anuale din cre
ditele primite pentru partea lor de
contribuție la executarea lucrărilor
de desecare, și aceasta în condițiile
în care efectul investițiilor mari fă
cute aici va începe abia din acest an
să se materializeze în unele sporuri
de recoltă. Economistul leagă însă
rentabilizarea activității unităților de
aici de necesitatea îmbunătățirii ac
tualei structuri a culturilor. El ne în
treabă, și la rindul nostru noi între
băm factorii răspunzători din Mi
nisterul Agriculturii : dacă nu cumva
ar fi mai folositor pentru țară ca o
parte din sămința de trifoi roșu care
se aduce din import să fie produsă
în unitățile de aici ? Ca prim argu
ment invocă randamentele ridicate
care se obțineau aici Ia hectar — peste 500 kg sămînță
■
fn> perioada
cînd producerea seminței era pusă pe
baze științifice. Și aducea in acest ..
sens exemplul cooperativei agricble'
din Boghiș, care, in perioada 1971—
1973, cind a avut loc in județ o ac
țiune de proporții pentru t adresarea
economico-financiară a unităților
agricole, a reușit să se rentabilizeze
mai ales pe seama seminței de tri
foi roșu, produs care aducea coope
rativei un venit anual de circa 2 mi

lă aparținînd consiliului agroindus
trial Odoreu părea de-a dreptul
nefirească. întrebarea reporterului
era simplă, directă : cum acționați
pentru redresarea economică a uni
tății pe care sinteți chemat să o ges
tionați ? Iar ideile esențiale care ar
putea fi notate din răspunsurile ros
tite cu dezinvoltură sunau cam așa :
„Nu am aplicat 60 de tone de azotat
de amoniu pe suprafețele cultivate
cu cînepă și rapiță". „Nu am execu
tat prima prașilă la porumb pe 305
hectare, economisind astfel alte 50 000
lei". Este limpede mentalitatea com
plet păgubitoare, optica total defor
mată a economistului respectiv față
de cele mai elementare condiții care
trebuie asigurate pentru creșterea eficienței economice. Lui nu-1 erau
clare relațiile atît de limpezi care
trebuie să existe între cauză șl efect
El vedea doar o latură a posibilități
lor de redresare, și anume reducerea
cu orice preț a cheltuielilor, fără să
vadă efectele de proporții îngrijoră
toare aje materializării bizarelor sala
idei de rentabilizare. Pentru că este
limpede pentru oricine că „a nu ad
ministra îngrășăminte" înseamnă o
practică rudimentară de a face agri
cultură, care se soldează cu producții
scăzute, care determină în final cos
turi ridicate, incomparabil mai ridi
cate decît dacă s-ar fi aplicat ingrășămintele pe seama cărora economis
tul respectiv caută să rentabilizeze
unitatea. E limpede că un asemenea
„drum al rentabilizării" nu poate fi
urmat. Și chiar dacă optica acestui
economist pare și este îngustă, de-a
dreptul bizară, totuși într-un fel sau
altul în unele unități din agricultura
celor două
' ” consilii agroindustriale
pot fi găsite practici izvorite tot din

asemenea idei de Involuție economi
că. O mărturie in acest scop o re
prezintă și programele de redresare
întocmite de unele conduceri de coo
perative agricole.
Această situație aduce în discuție o
problemă de fond care depășește
cadrul unităților la care ne-am refe
rit, și anume aceea a seriozității și
temeiniciei cu care sint fundamen
tate și elaborate programele de re
dresare economică a cooperativelor
agricole, a răspunderii cu care se
trece la înfăptuirea ior, a exigenței
controlului asupra Îndeplinirii lor.
Am răsfoit la întîmpiare citeva ase
menea. programe și de la prima pri
vire ne-am dat seama de modul su
perficial in care au fost întocmite,
de formalismul care se ascunde în
spatele unei idei care ar trebui să
devină dominantă în dezvoltarea ori
cărei unități agricole. Or, trebuie să
spunem răspicat că din acest punct
de vedere se constată chiar o slăbire
a exigenței față de modul în care au
fost gindite și puse în aplicare acele
programe de redresare care în peri
oada anilor 1971—1975 au ridicat
agricultura sătmăreană la cote de
eficiență care la vremea respectivă
au stirnit un interes deosebit in agri
cultura noastră. Subliniind acest
lucru dăm de fapt și un răspuns ace
lor cadre economice din agricultura
județului Satu Mare care solicitau
unele sugestii în măsură să-i ajute
să găsească o rezolvare problemei
redresării economico-financiare a
unităților. Prima sugestie am și ex
pus-o. A doua ar fi aceea de a ana
liza fiecare caz în parte cu factorii
direct implicați — și garantăm că se
vor găsi numeroase soluții, cel puțin
în ce privește eliminarea unor chel
tuieli neraționale. La Oarei, econo
mistul-șef al consiliului agroindus
trial ne demonstra, pe baza unor
calcule fundamentate, ce pierderi
mari provoacă unităților de aici și in
general celor situate in această parte
a județului faptul că nu s-a găsit
soluția de a pune in funcțiune o in
stalație pentru producerea nutrețuri
lor combinate, instalație ce stă ne
folosită in curtea unei îngrășătorii
de porci din apropierea Careiului.
Drept urmare, unitățile de aici sînt
obligate să aducă furajele de la Satu
Mare, furaje care în forma lor de
materie primă sînt duse la Satu
Mare tot de la Cărei. O dată ajunși
la București, ne interesăm la Cen
trala pentru producerea nutrețurilor
combinate dacă s-ar putea găsi posi
bilitatea practică de punere în func
țiune a instalației respective. Răs
punsul a fost categoric : da. Cu o
singură condiție : ca de la direcția agricolă a județului Satu Mare să se
solicite acest lucru. Și pentru
că
tot am fost invitați să sugerăm so
luții, vom mal pune o
întrebare,
fără pretenția de a ni se și răs
punde : este oare normal ca în
tr-un consiliu agroindustrial cum
este cel din Odoreu, ale cărui tere
nuri agricole ajung pînă la blocurile
municipiului Satu Mare, să nu se
cultive decît 50 hectare cu legume ?
Noi credem că nu, și de aceea nu ar
fi rău dacă acțiunile ce se vor între
prinde pentru redresarea economică
a cooperativelor agricole de aici vor
avea în vedere și unele modificări
de substanță în actualul profil al
agriculturii din această zonă, profil
care acum nu se deosebește cu ni
mic de cel al unei zone din inima
Bărăganului.

Iosif POP
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

VALEA JIULUI : Noi complexe mecanizate
pentru extragerea cărbunelui
Colectivele de mi
neri din Valea Jiului
se preocupă stăruitor
de continua sporire a
productivității muncii
in abataje. In cadrul
acțiunilor ce se între
prind în acest scop,la
loc de frunte se află
grija pentru mecani
zarea extragerii căr

bunelui din subteran.
Astfel, la întreprinde
rea minieră Aninoasa
a intrat în producție
un nou abataj dotat
cu complex mecani
zat pentru exploatarea
straturilor subțiri de
cărbune, care permite
dublarea productivită
ții muncii fată de me

ORADEA : Energie
electrică peste prevederi

todele clasice, obținîndu-se 12 tone căr
bune pe post. In acest
an, în minele din Va
lea Jiului au intrat în
exploatare 5 noi com
plexe de extragere a
cărbunelui, de mare
productivitate. (Sabin
Cerbu).

BARAOLT : Producție suplimentară, cu consumuri
energetice mai reduse
Colectivul de oa
meni ai muncii de la
întreprinderea minie
ră Căpeni din Baraolt,
angajat
plenar
în
întrecerea
socialistă
consacrată marii săr
bători naționale de la
23 August, raportează
realizarea unei pro
ducții suplimentare de

peste 50 000 tone căr
bune, în condițiile
creșterii considerabile
a productivității mun
cii și reducerii cheltu
ielilor materiale. Ast
fel, în această perioa
dă s-au economisit
45 MWh energie elec
trică, mari cantități de

combustibil
conven
țional și energie ter
mică. De asemenea,
minerii din bazinul
Baraoltului și-au de
pășit cu 11 la sută
planul la investiții
prevăzut pentru această perioadă. (Con
stantin Timarul.

Aspect din secția prelucrări mecanice de mare precizie de la întreprinderea de echipament hidraulic din Rimnicu Vîlcea
Foto : E. Dichiseanu

- - - - - - - - - STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE- - - - - - - - - Pornind de Ia profilul industrial
al județului — importantă bază de
materii prime și capacități energe
tice a țării — Comitetul județean de
partid Gorj este preocupat perma
nent de implicarea cit mai eficientă
a organelor și organizațiilor de par
tid, a consiliilor oamenilor muncii în
îndeplinirea sarcinilor de producție
în acest sector prioritar al economiei
naționale. Analizarea problemelor
complexe legate de creșterea conti
nuă a producției de cărbune energe
tic și de energie electrică reprezin
tă și trebuie să reprezinte o con
stantă în activitatea acestuia. Ase
menea probleme au făcut și fac —
cum e firesc — obiectul unor per
manente preocupări ale comitetului
județean de partid.
Una din analizele de acest fel —
efectuată intr-o plenară a comitetu
lui județean de partid — și-a pro
pus, in spiritul documentelor de
partid, să abordeze problemele creș
terii producției de materii
prime
energetice și de energie electrică
prin prisma necesității perfecționării
stilului de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid, al consiliilor
oamenilor muncii. Premisele
unei
analize profunde pe această temă au
fost asigurate și de raportul pre
zentat cu această ocazie care, prin
conținutul său, a solicitat răspuns
la două probleme fundamentale, și
anume : 1) Cum poate fi mai bine
folosită importanta zestre tehnică
creată atit pentru a produce mai
mult cărbune, cit și pentru a pro
duce mai multă energie ? 2) Cum
pot organizațiile de partid și consi
liile oamenilor muncii să acționeze
mai eficient pentru a asigura înde
plinirea sarcinilor de plan atit in
unitățile producătoare de materii
prime energetice, cit și in cele pro
ducătoare de energie electrică ?
N-a fost deloc greu să fie puse
In evidență — pentru că există în

realitate — argumente că sectoarele
respective, datorită investițiilor im
portante alocate de stat, sint dota
te să producă la nivelul cerințelor și
necesităților economiei naționale.
Iată citeva din ele. Circa 80 la sută
din mijloacele fixe ale județului —
mijloace create în marea majoritate
în ultimii 15—20 de ani — sînt concen
trate în unitățile miniere, petroliere
și energetice. Prin grija comitetului

O

anului anterior. Și producția de energie electrică realizată în cele
două termocentrale — de la Rovinari și Turceni — înregistrează, ra
portată la aceeași perioadă, o anu
mită creștere. In ambele sectoare
însă, ca și în cel petrolier, față de
prevederile planului s-au înregistrat
pe ansamblul perioadei scurse din
acest an importante restanțe. Care,
în cazul fiecărui sector în parte, au

unități ale bazei energetice înseam
nă a examina, în primul rînd, modul
cum acționează pentru îndeplinirea
prevederilor planului organele ope
rative ale autoconducerii muncito
rești — respectiv consiliile oameni
lor muncii și birourile executive ale
acestora. E adevărat, activitatea lor
a fost vizată ori de cite ori s-au fă
cut referiri la existența unor impor
tante neajunsuri din munca unități

al formațiilor și liniilor tehnologice.
E suficient ca intr-un loc să nu se
realizeze sarcinile de plan și cauze
le sînt puse imediat pe slaba preo
cupare a conducătorilor procesului
de producție, a conducătorilor linii
lor tehnologice, a șefilor de forma
ție. Ceea ce constituie, în bună
parte, și aceasta un adevăr. Dar în
unitățile unde apar asemenea situa
ții și unde ele ar trebui examinate

analiză model, dar și „modelul11
poate fi perfecționat

județean, pe baza sarcinilor stabili
te de conducerea partidului, în toa
te sectoarele bazei energetice s-au
elaborat programe și subprograme
menite să asigure abordarea și re
zolvarea tuturor problemelor legate
de îndeplinirea sarcinilor de produc
ție — de la cele vizind realizarea in
vestițiilor pină la cele vizind perfec
ționarea organizării unităților, creș
terea productivității muncii, asigura
rea și pregătirea forței de muncă.
Rezultatele obținute in prima par
te a anului, în special in luna ia
nuarie, cind planul la cărbune a fost
realizat și depășit în condițiile unei
ierni grele anunțau un reviriment
în activitatea din aceste sectoare.
Care, pină la un anumit punct, prin
comparație cu rezultatele obținute în
aceeași perioadă a anului trecut, s-a
și realizat. In primul semestru s-a
obținut o producție de cărbune mai
mare decit în perioada similară a

fost analizate temeinic, în detaliu,
ceea ce a permis conturarea soluții
lor ce se cer aplicate pentru inten
sificarea ritmului de îndeplinire a
planului în perioada următoare, adoptarea unor măsuri politice și or
ganizatorice menite să contribuie și
ele la realizarea acestui important
obiectiv.
Dacă la prima problemă a analizei
amintite, cea vizind folosirea mai eficientă a dotării tehnice, s-a dat un
răspuns ferm, menit să asigure —
prin măsurile adoptate — angajarea
întregului potențial material și li
man pentru indeplinirea sarcinilor
de plan, la cea de-a doua, privind
perfecționarea stilului de muncă al
organelor și organizațiilor de partid,
al consiliilor oamenilor muncii, răs
punsul nu a mers, după opinia noas
tră, pînă la capăt.
A analiza cauzele nerealizării sar
cinilor de producție in importante

lor miniere, petroliere sau producă
toare de energie, dar nu implicată,
prin definirea clară, precisă, a de
ficiențelor existente in stilul de con
ducere al acestor organe, de la mo
dul cum gindesc redresarea activi
tății in aceste sectoare, cum acțio
nează concret, zi de zi, pină la efi
ciența sau ineficienta acestui mod.
Analiza care constituie obiectul
rindurilor de față a fost, repetăm,
bună. Nu ne-am fi oprit asupra omi
siunii amintite dacă ea, mai
ales
prin cuvintul unor participanți —
secretari ai comitetelor de partid,
președinți ai consiliilor
oamenilor
muncii, directori de întreprinderi —
nu ar fi oferit argumente că în sti
lul de muncă al unor consilii ale oa
menilor muncii din aceste sectoare
și-a făcut loc o tendință de „difuza
re" a răspunderii față de plan, față
de soarta producției, mai mult la ca
drele de jos, la nivelul de conducere

în amănunt, pornind chiar de la sti
lul de muncă al fiecăruia din fac
torii implicați în conducerea activi
tății de ansamblu, și în primul rind
a membrilor consiliilor oamenilor
muncii, analiza nu se face — cel pu
țin așa au dovedit-o cei care au luat
cuvintul în împrejurarea . amintită
— in acest spirit. Sint aduse in
prim plan așa-zisele cauze obiective,
se apelează la tot felul de date sta
tistice, iar ceea ce ar trebui analizat
temeinic, concret — modul în care
este condusă activitatea de produc
ție de la nivel de întreprindere
pină la nivel de formație — se ex
pediază într-o formulă generală re
feritoare la necesitatea perfecționă
rii neintirziate a stilului și metode
lor de muncă ale consiliului oame
nilor muncii, ale cadrelor de con
ducere. Dar care anume metode, cui
aparțin ele, pe cine vizează și impli
că direct! — aceste probleme defi

nitorii ale stilului de muncă rămtn
fără răspuns, sînt ocolite.
Iar pentru că ne aflăm în plină
desfășurare a adunărilor generale ale
oamenilor muncii din Întreprinderi
— forurile supreme ale autocondu
cerii muncitorești — asemenea „omi
siuni" pot și trebuie să fie înlătu
rate. Adunările generale reprezintă
de fapt și de drept locul și cadrul în
care consiliile oamenilor muncii tre
buie să raporteze concret despre mo
dul cum conduc activitatea acestor
sectoare, despre cauzele care fac ca
stilul lor de muncă să nu se finali
zeze cu rezultate pe măsura învesti
turii primite. Dar pentru ca această
analiză să aibă rezultatele scontate,
să determine mutații in stilul de
conducere trebuie să numească con
cret atît defecțiunile stilului de mun
că în ansamblu, cit și ale fiecăruia
din cadrele care participă la actul
conducerii (președintele consiliului
oamenilor muncii, directorul între
prinderii, alte cadre cu muncă de
răspundere).
Analiza model pe care a oferit-o
comitetul județean de partid, vizind
în primul rind folosirea eficientă a
dotării tehnice de care dispun sec
toarele de materii prime energetice
și producătoare de energie, se va
materializa astfel în rezultatele bune
numai în măsura in care „modelul"
ei de argumentare, de definire a
responsabilităților și de implicare
directă, concretă, a cadrelor învesti
te să conducă în aceste sectoare, va
fi generalizat în toate unitățile. Iar
aceasta depinde în primul rînd de
modul în care vor interveni în per
fecționarea activității de conducere
activiștii comitetului județean, orga
nele și organizațiile de partid din
fiecare unitate.

Constantin PRIESCU

Energeticienii orădeni, fruntași in
întrecerea socialistă, sint hotăriți
să asigure funcționarea termocen
tralei la capacitatea proiectată și să
furnizeze sistemului național can
tități cit mai mari dif energie elec
trică.
ț
— Principala noastră preocupare
o constituie îndeplinirea exemplară
a planului — ne spune inginerul
Gheorghe - Wagner, șeful biroului
pregătirea, urmărirea și progra
marea producției. In întîmpinarea
măreței sărbători de la 23 August
raportăm un succes de prestigiu :
realizarea, peste prevederi, a 50 mi
lioane kWh energie electrică pe
bază de cărbune. Asigurînd valori
ficarea superioară a disponibilității
grupurilor energetice, înregistrăm
și o eficiență sporită, economisind
la consumul propriu tehnologic
peste 1 milion kWh.
în această perioadă, eforturile
energeticienilor orădeni se concen
trează, în egală măsură, și asupra
realizării unor importante lucrări
de modernizare și de finalizare a
reparațiilor în avans cu cel puțin o
săptămină, ceea ce echivalează cu
un spor de producție de 3,6 milioa
ne kWh energie electrică. (loan
Laza).

BUZĂU : Livrări in avans
la export
Printr-o mobilizare exemplară,
acționind în spiritul indicațiilor și
orientărilor date de secretarul
general al partidului, colectivele
muncitorești din 13 unități eco
nomice din județul Buzău, prin
tre care întreprinderea de pro
ducție industrială și construcții căi
ferate și întreprinderea de contacloare Buzău
raportează li
vrarea în avans către partenerii
externi a unor produse în valoare
de peste 36 milioane lei. Succes
cu atît mai notabil dacă avem in
vedere faptul că el a fost obținut
în condițiile neinregistrării nici
unui refuz de calitate și al eco
nomisirii unor importante cantități
de metal, energie electrică și com
bustibili. (Stelian Chipcr).

BOTOȘANI : Cantități
sporite de materiale
recuperate
în unitățile economico-sociale
din județul Botoșani, în cartiere și
la sate se desfășoară ample acțiuni
în scopul colectării unor cantități
cit mai mari de materiale refolosibile. Drept urmare, prevederile
planului pe perioada ce a trecut din
acest an au fost depășite cu aproa
pe 1 500 tone oțel, 571 tone fontă,
20 tone alamă, 11 tone zinc, 80 tone
aluminiu și altele. (Silvestri Ailenei).
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DOFTANA - Înaltă școală de educație revoluționară

EROICA ACTIVITATE A PARTIDULUI,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în slujba cauzei libertății și demnității poporului, a independenței și suveranității patriei
In ocest an, în care întreg poporul a omagiat cu senti
mente de vibrantă mindrie patriotică 65 de ani de glo
rioasă existență și luptă ai Partidului Comunist Român, ro
lul său hotăritor in conducerea procesului revoluționar din
țara noastră, s-a împlinit, printr-o semnificativă coincidență
a istoriei, o jumătate de veac de la procesul luptătorilor
comuniști și antifasciști desfășurat la Brașov in mai-iunie
1936 și, totodată, se împlinesc în aceste zile 50 de ani de
cind militantul revoluționar NICOLAE CEAUȘESCU a
fost întemnițat intre zidurile Doftanei, în urma grelei și
nedreptei sentințe pronunțate impotriva sa în procesul de
Io Brașov. In exemplara biografie revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, această perioadă se înscrie în mod
memorabil : departe de ă fi îngenuncheat și demobilizat
sufletește, cum ar fi vrut autoritățile care hotăriseră trimi
terea sa la Doftana — alesele calități politice, morale, re
voluționare probate in numeroasele însărcinări încredin
țate de
partid s-au afirmat și mai puternic, mai vi
guros. Anii în care a fost întemnițat la Doftana n-au
fost ani de izolare, de resemnare, ci au fost ani de luptă
eroică, de pregătire politică, de educație revoluționară, de
călire și oțelire a voinței, ani în care încrederea sa în le
gitimitatea cauzei pe care o îmbrățișase, în justețea dru
mului pe care il alesese de foarte tinăr, s-a întărit necon
tenit. In cursul lungii și asprei detenții la Doftana s-a îm
bogățit continuu tezaurul' experienței sale revoluționare,
fiind profund însușite, ca un bun de mare preț, principiile
eticii comuniste, ale spiritului revoluționar, care au dat tă
rie deținuților comuniști și antifasciști să reziste oricăror
prigoniri, să fie mai tari decît nemilosul regim al Doftanei.

Procesul de la Brașov
un proces intrat in istorie
Procesul de la Brașov avea
să se inscrie, pentru profun
dele sale înțelesuri și sem
nificații, cu litere de aur in
cronica luptei revoluționare din
țara noastră, in marea carte
de istorie a patriei. Procesul a
prilejuit o puternică afirmare a
patriotismului fierbinte ce că
lăuzea lupta partidului comu
nist, a capacității partidului
de a forma și căli in rindurile sale luptători revoluționari
neinfricați, cu ferme convingeri
comuniste, adine încrezători in
justețea cauzei partidului, in
iz.binda acesteia, însuflețiți, de
vibrant atașament, de inaltă
răspundere față de prezentul și
viitorul țării, al poporului in
mijlocul căruia luptau. După
cum este cunoscut, din însărci
narea partidului șl în spiritul
mărețelor sale tradiții revolu
ționare, tinerii militanți comu
niști și antifasciști implicați în
procesul judecat la Tribunalul
militar al Corpului V teritorial
armată din cazarma regimentu
lui 41 artilerie, l-au transformat
intr-o curajoasă instanță in care
erau acuzate nedreptele rinduieli
ale vremii, intr-o tribună de afirmare a politicii partidului, a
poziției sale principiale, a lozincilor și chemărilor sale la ripostă și acțiune antifascistă fermă. la unitatea de acțiune a tu
turor celor cărora le erau mai
scumpe decît viața istoricele
înfăptuiri ale poporului nostru,
dobindite prin lupta și jertfa
atitor generații — unitatea și in
dependența națională.
Așa cum o atestă cu putere
slova documentelor de epocă,
purtătorul de cuvint dirz și ne
înfricat, militantul ale cărui cu
vint 'și faptă, al cărui inalt
exemplu de demnitate și fermi
tate comunistă au constituit su
portul, flacăra care a intreținist
in lunile de anchetă și in zilele
procesului curajoasa atitudine a
tinerilor arestați și implicați in
procesul de la Brașov, făcindu-i
să înțeleagă că in proces nu se
apărau doar pe ei, ci un ideal
mai înalt, idealul comunist, o
cauză măreață, cauza partidu
lui comunist, a-fost militantul
comunist Nicolae Ceaușescu.
Atunci, in grelele zile și nopți
premergătoare înscenării judiciare de la Brașov, in cursul
acesteia au fost probate cu
strălucire marile sale calități
morale, politice, revoluționare
— tăria de a sia drept, dirz și
demn in fața oricăror greutăți,
puterea de a se ridica deasu
pra privațiunilor/ abnegația și
dirzenia. fermitatea convingeri
lor comuniste, capacitatea de a
inriuri profund conștiințele, o
impresionantă maturitate poli
tică, materializată in capacita
tea de a descifra esența feno
menelor, de a adopta soluții
optime, de a găsi căile cele mai
bune ducătoare la scop. Izvorul
tuturor acestor trăsături se afla
in marea sa sete de dreptate,
in voința de a înlătura orinduiala cea crudă și nedreaptă,
in iubirea sa pentru cei mulți,
cei care alcătuiau, prin munca,
prin lupta, prin numărul lor,
însăși temelia țării, in Hotărirea
sa de a face totul pentru a se
clădi pe pămintul strămoșesc o
țară mindră. liberă și demnă.
Pentru toate aceste calități,
probate și continuu dezvoltate
in focul luptei revoluționare, in
tumultul căreia se avintase de foarte tinăr, tovarășul
Nicolae Ceaușescu era prețuit
și respectat de tovarășii de
luptă, ca un militant de nădejde
al partidului, incredințindu-i-se
importante sarcini in organi
zarea și conducerea luptei re
voluționare ; astfel in toamna
anului 1935 i-a fost încredința
tă. pe temelia experienței sale
revoluționare, a calităților sale
politico-organizatorice. sarcina
de secretar al Comitetului Uniu
nii Tineretului Comunist al re
giunii Prahova, zonă cu ponde
re însemnată in-viața economi
că a tării, cu numeroase cen
tre muncitorești unde pulsa viu
suflul unor vechi tradiții de
luptă și organizare muncitoreas^
că. cu deosebire ilustrată in anii
grei ai marii crize economice
mondiale interbelice. Numirea
tovarășului Nicolae Ceaușescuin fruntea organizației revoluV
_____________

fionare de tineret din această
regiune, intr-o perioadă cind în
fața partidului se afla Sarcina
organizării luptei poporului îm
potriva fascismului și războiu
lui. se încadra in preocupările
conducerii partidului nostru co
munist de întărire a activului
său cu cadre muncitorești pă
trunse de puternic spirit revo
luționar, cu mare putere de
muncă, apte să mobilizeze și
dinamizeze energiile maselor
populare pentru transpunerea in
practică a liniei politice a
partidului.
,
Iar alegerea făcută s-a dovedit
și de această dată potrivită,
9
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
angajindu-se cu energia-i ca
racteristică. cu pasiune si cu
tezanță revoluționară, in focul
luptei pentru consolidarea or
ganizației de tineret, pentru
strîngerea legăturilor sale cu ti
nerii zonei, pentru antrenarea
lor fermă la lupta antifascistă,
în curind, urmare nemijlocită
a muncii sale energice', a marii
puteri de convingere a cuvintului său. in această zonă s-a
constatat o puternică intensifi
care a mișcării revoluționare :
iau ființă rțpi nuclee ale tine
retului comunist, se creează noi
filiale ale Blocului democratic
— organizație legală făurită de
partidul nostru comunist — au
îoc întruniri conspirative, se
răspindește un vast material
propagandistic, se arborează pe
coșuri de fabrici, pe rafinării
steaguri roșii, sint imprimate
pe ziduri lozinci și chemări ale
partidului comunist. îngrijorate,
autoritățile își întețesc urmări,rea, reușind in cele din urmă
să il aresteze pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu la 15 ianua
rie 1936 in comuna Ulmi, județuț Dîmbovița, Implicat in
procesul de la Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost condamnat la cea mai grea
pedeapsă ; doi ani închisoare,
2 000 lei amendă și un an inter
de luptă, să-l Îndepărteze din
dicție de a părăsi satul natal ;
mișcarea revoluționară pe o pe
se adăugau, totodată, incă șase
luni la care fusese condamnat / rioadă de timp cit mai mare ;
era. fără voia autorităților, o
pentru dirza sa atitudine in
semnificativă recunoaștere a
cursul procesului. Aspra, ne
marilor sale calități de revolu
dreapta sentință rostită la Braționar. a rolului de seamă pe
■șov. ca și faptul că instanța a
care tinărul militant comunist
decis, prihtr-un act samavolnic,
Nicolae Ceaușescu il avea în
să nu i se scadă din condamna
cadrul luptei partidului. Ace
re cele aproape cinci luni ale
leași intenții le dezvăluia și în
anehetei judiciare, învederau
temnițarea sa, în august 1936, la
faptul că autoritățile urmăreau
Doftana.
astfel să-l izoleze de tovarășii

$

Lupta revoluționară, viața în colectivele din
închisori și lagăre au constituit o înaltă școală de
pregătire politico-ideologică, de educare și formare
în spiritul principiilor eticii și echității socialiste
revoluționari, comuniștii
si comuniste Activiștii
_____
puneau mai presus de orice interesele maselor
populare, lupta împotriva asupritorilor, ei renun
țau la tot, împărțind de multe ori între ei ultima
bucata de pîine, dar ținînd sus steagul luptei revo
luționare. în mod deosebit aș dori să menționez
viața organizată în închisori în spiritul principiilor
eticii comuniste, care au dat tărie si forță tuturor
celor închiși' să reziste prigoanei, înfometării și să
țină sus steagul luptei revoluționare, să nu se plece
nici un moment în fața claselor exploatatoare”.

\
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\
\
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temeiul forței morale
a comuniștilor
De ce la Doftana ? Pentru că
Doftana, închisoarea centrală
„disciplinară" pentru deținuții
politici, era faimoasă prin re
gimul aspru aplicat celor în
temnițați, urmărindu-se, practic,
prin bătăi, înfometare, izolare,
ruinarea fizică și distrugerea
morală și psihică a celor închiși
aici, zdrobirea puterii lor de re
zistență, măcinarea voinței și
tăriei lor morale. îngenunche
rea lor. La Doftana, credeau
autoritățile epocii că pot înăbu
și setea de dreptate a celor mai
buni fii ai țării, că pot pune
cătușe gindului lor, că-i pot de
termina să renunțe la idealul
comunist, la lupta pe care o du
ceau.
Cu deosebire era recunoscută
— tristă faimă! — secția ,.H“ —
cu zeci și zeci de celule umede,
întunecoase, neaerisite, friguroa
se, fără paturi, deci fără putința
de odihnă. Militantul revoluțio
nar M. Gh. Bujor o descria ast
fel : „tn această secție izolată,
cu intrare separată, avind intre
40—50 de celule, sint aduși pe
depsita disciplinar de la toate
închisorile din țară, inclusiv
Doftana. Pe ușa fiecărei celule
se agăța o listă de la direcția

generală in care se arăta natura
și timpul pedepsei. Și, in virtu
tea acestui bilețel, cei inchiși
stau, acolo in celule, pe cimen
tul gol, in întuneric, răbdind
postul, setea, frigul, lanțurile,
bătaia, sudalma și tot cheful
tuturor micilor tirani, sub călciiul cărora ii pun adeseori în
scenarea, răzbunarea sau arbi
trarul. Toți cei care au neno
rocirea să treacă prin acest iad,
ies ca niște stafii sau schelete,
cu. boli de stomac, de plămâni,
de inimă, de ficat, de reuma
tism etc. Și au fost mulți acei
care după citeva zile sau săptămini de la ieșirea din secția
Haș au murit. Căci secția Haș
echivalează de multe ori de
fapt cu o condamnare la moarte".
Dar oricît de greu, de apăsător era
regimul de temniță,
oricît de Inumană, de bestială
purtarea zbirilor închisorii, ni
mic n-a putut infringe voința
de luptă, forța morală a deținuților politici comuniști și
antifasciști.
Avind ca singură
armă și scut de apărare profun
dele lor convingeri comuniste,
devotamentul față de cauza
clasei muncitoare, iubirea
de

avind un aport deosebit la oțelirea caracterelor altor activiști
de partid în această veritabilă
universitate de partid, cum pe
drept cuvint a fost numită
Doftana.

Nesecat izvor de tărie
spiritul revoluționar
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NICOLAE CEAUȘESCU
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Devotamentul față de partid

cu înaltul său exemplu, la for
marea altor și altor militanți re
voluționari ; s-a călit pe sine,
și-a întărit voința de luptă, a
cimentat legăturile sale cu nu
meroși alți luptători comuniști.

țară.
încrederea în
victorie,
deținuții politici comuniști
și
antifasciști au izbutit să reziste
privațiunilor, să-și
organizeze
viața in spiritul înaltelor orincipii etice comuniste, militind
fără întrerupere pentru țelurile
cărora le dedicaseră întreaga
lor activitate.
Acțiunilor bru
tale, de teroare, ale adminis
trației, comuniștii le-au răspunș
prin luptă hotărîtă, prin solida
ritatea rindurilor lor, prin or
ganizarea lor tot .mai temei
nică. Mai mult, aici, la Doftana,
s-a făurit o veritabilă școală
de cadre a mișcării revoluțio
nare, o autentică universitate
de partid, în care numeroși militanți de frunte ai partidului
nu numai că nu au capitulat in
fața opresiunii, ci au continuat
să se pregătească, să-și oțelească voința, să-și verifice tă
ria morală, hotărirea de luptă.
Sub multiple
forme, la Dof
tana s-a desfășurat o susținută
muncă politico-organizatorică și
cultural-educativă,
de
auto
instruire, fiind
studiate
în
adincă taină valori ale litera
turii politice și beletristice ; cu
deținuții se aflau alături poeziile lui Eminescu și Coșbuc,
scrierile istorice ale lui Bălcescu și Kogălniceanu, Xenopol
și Iorga,' operele lui Marx, En
gels, Lenin. Sugestive in acest
sens sint
citeva rapoarte ale
autorităților care relevă faptul
că și între zidurile închisorii
pulsa viu spiritul de pațtid, se
desfășura o
susținută muncă
de educație. Un raport al di
recției închisorii Doftana. re
lata astfel : „In
peniten
ciarul Doftana, comuniștii, deși
izolați in celule, duc totuși
muncă politică printre elemen
tele de acolo. Astfel se țin zil
nic conferințe și se fac discuții
asupra problemelor ce agită
partidul comunist, ei fiind orcare
ganizați intr-un colectiv
înglobează pe toți deținuții
pentru comunism. Afară de
aceasta, există o celulă cotoți
din
alcătuită
munistă
partidului comunist
membrii
care de fapt conduce colectivul
și
conform instrucțiunilor din
afară, dau linia de conduită în
tregului colectiv..."

„Un tinăr și dirz

militant comunist"
tn acest cadru, aveau să «e
afirme cu putere calitățile de
revoluționar neînfricat ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, adus
la Doftana în august 1936, so
sirea sa reprezentînd un prețios
ciștig pentru colectivul de de
ținuți politici de aici. înal
tele sale calități revoluționa
re, probate de atîtea ori în
focul luptei revoluționare —
fermitatea revoluționară, matu
ritatea politică, voința de luptă,
dirzenia și neînfricarea — l-au
impus curînd în mijlocul to
varășilor săi, au reprezen
tat un însuflețitor exemplu
în eforturile lor de impotrivire față de încercările la care
erau supuși, în acțiunea lor
de cucerire a regimului politic la Doftana. Documente
Documente'ale
ale
vremii atestă atitudinea sa
intransigentă față de samavol
niciile gardienilor, ale conduce
rii închisorii, curajul și dirzenia
cu care a protestat în nenumă
rate rînduri împotriva maltra
tărilor* la care erau supuși deținuții politici. „Subsemnații gar
dieni Mihai Gheorghe, Pralea
Vasile și Militam Ilie, cu servi
ciul de zi la secțiile D.E. și F.G.
— se poate citi lntr-un ra
port adresat direcției închi
sorii Doftana — respectuoși vă
raportăm următoarele : tn dimi
neața zilei de 20 februarie 1937,
pe
la
orele
8,
deținutul
Ceaușescu Nicolae a început să
strige la adresa Dv. și pe noi
făcindu-ne călăi și bătăuși, spunind că nu știm ce facem". Ra
portul menționa, totodată, că
tovarășul Nicolae Ceaușescu era
unul dintre cei mai activi „in
stigatori" din secție, ceea ce de
fapt însemna că in confruntarea
zilnică cu angrenajul terorii de
la Doftana militantul revoluțio
nar se afirmase ca un luptător
hotărît și neînfricat, care ințele-

gea să nu «e plece tn fața călăi
lor, ci să li se împotrivească,
demascînd procedeele samavol
nice prin care se urmărea inti
midarea deținuților, măcinarea
puterii lor de rezistență. To
varășul Nicolae Ceaușescu și-a
atras, în scurtă vreme după
întemnițare, simpatia și pre
țuirea tovarășilor
«ăi pentru intensa «a activitate politico-organizatorică,
pasiunea
pentru studiu, marea sete de
cunoaștere, de învățătură, pen
tru contribuția pe care a adus-o
la sudarea colectivului de aici.
Expresia cea mai concludentă a
acestei prețuiri o constituie ale
gerea sa ca secretar al celulei
comuniste din „secția
G“.
Tovarășii Închiși alături de
el și-l reamintesc ca pe un
neîmpărevoluționar dirz,
cat cu nedreptățile din închi
soare, care a știut să găsească
în sine resurse, putere de a sta
neînfricat în fața greutăților,
privațiunilor și
maltratărilor.
Cuvintul său era ascultat, intîmpinat totdeauna cu respect pen
tru profunzimea
meditației,
pentru fermitatea ții principialitatea atitudinii sale, pentru
adinca sa încredere în triumful
cauzei partidului. „Tovarășul
nostru secretar — nota tn amintirile «ale un deținut eomunist — era un om curajos, matur și dirz, ducea la
bun sfirșit șt cu promptitudine
sarcinile ce i se încredințau. Tini
aduc șt azi aminte cum, plimbindu-mă in jos și In sus prin
celula mea, mă gîndeam cu ad
mirație la felul cum tși mani
festa sentimentul simțului dato
riei și la energia cu care își în
deplinea sarcinile".
In
lungii
ani
de
de
tenție la Doftana, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a format
pe sine, contribuind cu cuvîntul,

...Mai bine de doi ani de .zile, 1944, tovarășul Nicolae Ceaușescu
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
s-a aflat mereu in viitoarea
aflat intre zidurile Doftanei. luptei și muncii pentru edifi
Speranțele autorităților de a-1 carea noii orinduiri, impuninizola și îndepărta de mișcarea du-se in conștiința țării ca un
revoluționară, de a-1 intimida, om politic profund atașat cauzei
s-au năruit, căci lunga deten partidului și poporului, ca un
ție la Doftana nu l-a îngenun activ militant pentru strîngerea
cheat pe tînărul militant, ci l-a legăturilor partidului cu masele,
oțelit, l-a pregătit mai bine pentru întărirea democrației so
pentru „lupta cea grea". îndată cialiste, ca un statornic luptător
după eliberarea din închisoare, pentru libertatea și demnitatea
în decembrie 1938, s-a avintat țării. De aceea, unanim și entu
cp elan, cu însuflețire în lupta ziast. in consens cu vrerile între
condusă de partid. Era o pe
gii țări, a fost votul prin care
rioadă grea pentru țară, nori
Congresul al IX-lea l-a investit
amenințători se îngrămădeau pe pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
cerul patriei. Politica agresivă in suprema funcție de conducere
a statelor fasciste și revizionis în partid. Cei 21 de ani ai epocii
te primejduia unitatea, integri
inaugurate atunci au confirmat
tatea și independența națională cu strălucire acea istorică op
a României. Partidul chema în țiune a partidului și poporului,
treg poporul să se ridice la
înscriindu-se în cronica anilor
luptă.
In
primele
rinduri
socialismului
drept etapa cea
ale acesteia se afla tovarășul
mai bogată
în
împliniri, in
Nicolae Ceaușescu. Dezvăluind
cursul căreia țara, poporul au
pericolul fascist, chemînd la or
străbătut un drum lung și glorios
ganizare și luptă antifascistă, spre piscurile de lumină ale
acționînd pentru unirea forțelor
viitorului comunist.
muncitorești, a celorlalte forțe
Evocind acum, în preajma
progresiste și patriotice ale țării. marii noastre sărbători națio
Militantul comunist care incă nale, evenimentele de acum o
din 1933, ca membru In Comite
jumătate de veac, relevăm cu fi
tul Național Antifascist, s-a ma rească emoție faptul că in nenu
nifestat energic și curajos, care
mărate rînduri, in perioada ce a
în mai—iunie 1936 fusese jude urmat Congresului al IX-lea,
cat și condamnat pentru activi secretarul general al partidului
tatea sa revoluționară, antifas a adus un înalt omagiu luptei
cistă, s-a dovedit mereu consec eroice a comuniștilor, sacrifi
vent cu sine însuși, avind rolul ciilor aduse de ei in acțiunea
hotăritor, împreună cu tovarășa revoluționară, inclusiv vieții și
Elena Ceaușescu (Petrescu), in activității desfășurate de ei în
organizarea și desfășurarea ma închisori, relevînd spiritul revo
rii demonstrații antifasciste și luționar, fermitatea comunistă,
antirăzboinice de la l Mai 1939, dirzenia și abnegația de care
viguroasă bătălie revoluționară erau însuflețiți. Stăruind asu
înscrisă in istorie ca o memo
pra marii lecții de patriotism
rabilă
pagină de
patriotism pe care o oferă istoria partidului,
fierbinte al partidului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu aal militanților «ăi.
răta că spiritul revoluționar a
Urmărit cu furia de apa reprezentat un nesecat izvor de
ratul represiv, tovarășul forță al partidului, al capacității
Nicolae Ceaușescu a fost din nou sale de a-și îndeplini misiunea
arestat in vara anului 1940 și istprică, chemînd ca aceste bo
întemnițat. în închisori, în lagă gate tradiții revoluționare să fie
rul de la Tîrgu Jiu a acționat ridicate pe o treaptă mai înaltă
cu aceeași
neabătută consec prin munca devotată a genera
vență și hotărire pentru .trium țiilor de astăzi. Recent, la Bra
ful luptei revoluționare, adu- șov, în cadrul vizitei de lucru
cindu-și o importantă contribu
în
acest
județ,
tovarășul
ție la pregătirea victorioasă a Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu
revoluției de eliberare socială luptători comuniști din anii ile
și națională, antifascistă și an- galității, cărora le-a adresat în
tiimperialistă,
declanșată
la demnul de a-și pune în valoare
23 August 1944, moment ce în experiența și priceperea in
cununa o îndelungată etapă a opera de înălțare spre comunism
luptei partidului pentru trans
a societății românești, de a
formarea revoluționară a socie contribui la cunoașterea te
tății românești, eveniment ce a zaurului tradițiilor revoluționare
inaugurat un nou ev în istoria ale partidului, la educarea tine
patriei.
relor generații în spiritul acestor
în anii ce-au urmat lui August tradiții.
La marea adunare populară desfășurată la Brașov,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, evocind procesul de acum
o jumătate de veac, sublinia : „Lupta de clasă, lupta
revoluționară au cerut jertfe, au cerut abnegație, dragoste
pentru clasa muncitoare și popor. Și comuniștii șl-au făcut cu
prisosință datoria, demonstrind că nu au nimic mai de preț
decit interesele poporului, cauza socialismului și comunis
mului, cauza independenței României I La această mare
adunare populară din Brașov, aș dori, incă o dată, să aduc
un omagiu fierbinte comuniștilor, antifasciștilor, tuturor
luptătorilor democrați și patrioți, tuturor acelora care au
luptat și - cind a fost necesar - și-au jertfit viața pentru
libertatea poporului, pentru comunism, pentru a asigura
României un loc demn, in libertate și independență 1"
I
'Este de fapt omagiul fierbinte pe care întreg poporul îl
aduce, acum în prag de măreață sărbătoare, in pragul
istoricei zile de 23 August, eroicei lupte a partidului,
militanților săi — luptă în care procesul de la Brașov de
acum 50 de ani și intemnițarea între zidurile Doftanei a
unuia dintre curajoșii militanți ai partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au semnificații înalt pilduitoare omagiu ce își află cea mai înaltă expresie in munca sa
harnică pentru înfăptuirea politicii partidului, a obiectivelor
Congresului al Xlll-iea, în ferma hotărire de a înălța țara
mereu mai sus, in glorie, măreție, demnitate.
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REPERE URBANISTICE
LA CLUJ-NAPOCA

CONSTRUCTORII DE TRADIȚII
DIN ORAȘUL FĂRĂ PERIFERIE
e la Adjud la Onești drumul se
creștea năvalnic, descoperind mirajul
strecoară capricios printre cute verticalei, al săgeților de beton ținti
de deal și margini de apă. Za
te spre înalt, oamenii lui
forau
deciși în adincul unui eu colectiv ce
rea de munte, bănuită mereu, se
se contura tot mai net. Mai îr.tîi a
sustrage totuși vederii, iar ochiul
fost un cenaclu. Se numea (se putea
avid trebuie să se mulțumească nu
altfel,
într-o localitate tînără ?) :
mai cu detalii. Șerpuitorul Trotuș,
Junimea nouâ. Titlul trebuie reți
cel care a ferestruit atitea clinuri
nut tocmai pentru sugestia de crati
pietroase, îi rezervă însă suficiente
mă expresivă între trecut și prezent,
surprize. Undeva, pe stingă, apare
între ceea ce s-a durat cindva intr-o
brusc sobra chinovie zidită de ma
cultură și ceea ce se profila iminent
rele Ștefan pe locul legendarului
în noul său orizont. în toamna lui
stejar din Borzești. Tot atît de iute
1962, toamna trecerii lui Călinescu
se conturează, pe dreapta, și o cti
prin cetate, cenaclul devenea activ
torie contemporană : Combinatul pe
și influent. Animatorul său principal
trochimic din Borzești, cu desișul
era un om tinăr, care se întorsese,
lui geometric de conducte și coșuri
după studiile universitare ieșene,
uriașe, din care ies întruna vapori
acasă, chiar în clipa în care, ne
și fum ca într-o neistovită Geneză.
spune el azi, „orașul se năștea din
De aici, deși perspectiva se lăr
vechiul sat". Profesor și poet în ace
gește și se întrevede confluența a
lași timp, omul îngemăna prin ur
trei rîuri, se înaintează ciudat, de
mare cele două calități esențiale în
parcă am aluneca pe creste de val.
tr-o lume în febrilă prefacere : ști
Subit, simțim nevoia să transformăm
ința
de a modela sufletul tînăr, înobișnuitul bloc-notes într-un „jur
dreptîndu-1 spre albia durabilă a
nal de bord", dar la fel de fulge
marilor valori morale și spirituale
rător memoria ne readuce în pre
ale etniei, dar, nu mai puțin, și ști
zent revelația unei
personalități
ința de a visa.
ilustre. In ’62. Călinescu trecea prin
— Ce a însemnat, Constantin Th.
aceleași locuri și descoperea, uimit,
Ciobanu, pentru oraș (și pentru dum
„miracolul Oneștilor". Pe atunci, la
neavoastră) acea primă oră a crea
cîțiva ani de la întemeierea ora
ției ? Evocați-ne ceasul primelor
șului, Oneștiul nu era, vorba cînzboruri !
tecului care ne-a însoțit adolescența,
— Răspunsul implică o mărturie
mai mult decît un „zîmbet cald pe
de suflet. Pentru mine, Oneștiul s-a
harta țării", dar criticul șl patrio
arătat de la bun început o „cetate
tul cu nostalgia „monumentelor de
de inimă" și, de altminteri, tocmai
fală", a „construcțiilor în ciment și
acesta esțg titlul primei mele cărți
piatră", pe care conaționalii înce
de poeme apărute în 1973. Pentru
pură să le ridice, „plini de încre
oraș și pentru cenaclu, acei primi ani
dere în puterile poporului și In so
înseamnă o asumare și o recunoaș
cialism", hota triumfător pe o filă
tere reciprocă. La susținuta activi
dintr-un documentat „jurnal de bord".
tate cu publicul, prin șezători lite
„La
Onești dai de un spectacol
rare, simpozioane, lansări de volu
paradoxal. Blocuri, clădiri imense,
me, recitaluri, s-au adăugat repede
străzi, trotuare se construiesc simul
grupaje și pagini în reviste, ziare,
tan. Ultimul bloc a fost turnat in
antologii. Primele două plachete :
beton cu ajutorul cofrajelor glisante,
Cîntece în coloană (1966) și Jurnalul
in 8 zile. Unde este oare orașul lo
literar (1969) au întrunit scrierile a
cuit ? Dăm și de el și trebuie să
peste 30 de autori.
spun că este incintător. Blocurile cu
Că s-a pășit atunci cu dreptul s-a
nu mai mult de trei etaje vopsite in
putut vedea imediat și din alte amă
alb, in gri, intr-un albastru delicat,
nunte. în vara lui ’66, prima vară
cu ușoare variațiuni in detalii (cu
după Congresul al IX-lea al parti
bande 1 in alte nuanțe intre etaje,
dului, înscris în conștiința națiunii
fără bande), sînt distribuite sau pe
drept istoric, e inițiată foaia Jurna
străzi, sau cu spatele pe un fel de
lul literar ; în ’68, recitalul liric
ulicioare cu țin singur trotuar, care
Poetul in cetate intră în rindul ma
dau grațioase perspective1'.
nifestărilor curente, ratificate entu
Acesta era deci orașul în primii
ziast de cetățenii orașului. Cenaclul
săi ani, cind locuitorii lui — chemați
se diversifică, își prelungește raza de
de industrie din toate colțurile țării
acțiune. Lui Gheorghe Izbășescu,
— își puneau problema creării unor
Viorica Mereuță, Mihai Pauliuc, Vatradiții, a găsirii unui liant sufle
sile Buțan, Dan Dumitrescu. Ioan
tesc și, de ce nu, a ființării întru
Micu și atîtor altora li s-au alăturat
frumos. Căci o construcție nu e de
artiști plastici, muzicieni, iubitori ai
plină decît atunci cind dobîndește
teatrului. Noua calitate a vieții ora
însemnele spiritului. Și s-a pornit,
șului se exprima, desigur, și prin
ca de atitea ori în cultura româneas
această diversificare. Municipiul fără
că, de la limt®'."ln"tltfî)5'Worăș ’uT periferie începea să aibă'statui, mo-
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ținută expresivă, ca Porțile lui sep
tembrie (1979) și Infranord (1981),
că are și preocupări susținute de
muzicologie. Dar poate că mal ex
presiv îl definește un poem ușor po
lemic în care nu-și revendică „chiria
de călăuză", ci se „resemnează" in
ipostaza admirabilă de concurent „pe
viață" numai cu sine însuși.
Un sentiment al urgenței, al im
plicării în cotidiah se degajă și din
zaicuri, săli de expoziție, teatru
poemele lui Gheorghe Izbășescu, au
popular, o monumentală casă de cul
tor care a debutat tîrziu, după ce a
tură, iar cenaclul tindea să devină
girat cu gustul
și competența lui
o , societate culturală cu profil
atitea „decolări întru literatură" ale
complex.
„zburătorilor" din cenaclul pionieri
lor. „Nu numai o cetate poate să-și
onsacrarea acestei evoluții s-a
aibă epopeea ei : ci și un om", spune
petrecut la 25 martie 1972, cind
scriitorul Intr-unui din poemele re
a luat ființă Societatea cultu
centei sale cărți — Garsoniera 49. Cu
rală „G. Călinescu" a oamenilor
atît mai notabilă rămîne așadar pre
muncii oneșteni. Titulatura este
ferința dotatului poet pentru epo
iarăși grăitoare : nu o „confrerie",
peea dintîi, transcrisă în registrul
fatal restrînsă, era fondată atunci, ci
interogației
civice, . responsabile :
un organism ce voia să ralieze la
„cine, dacă nu noi, / ...să ducă, mai
ritmurile vieții culturale întreaga su
departe, emblema cetății ? // Noi, cei
flare a orașului. în cele 8 secții :
de azi, vom sta aici ca o legendă
sociologie, literatură, istorie, muzică,
invincibilă / dind răbdători istoriei
arte plastice, teatru-cineclub-foto,
reliefuri vii : / Trezind armele mun
folclor, cultură fizică și sport, căro
cii (drept singura onoare !) / să nu
ra li se adăuga, incitîndu-le la emu
adoarmă leneșe in panoplii".
lație, și cenaclul, se desfășoară de
La pupitrul de comandă al zboru
atunci o activitate febrilă concreti
rilor viitoare stă de cîteva decenii
zată în sesiuni de lucru, călătorii de
profesorul și pictorul Gheorghe Mostudii, anchete sociologice, culegeri și
canu. Prin mîinile. dar mai degrabă
înregistrări de folclor, expoziții de
prin sufletul lui, au trecut pinâ azi
artă plastică, prezentări de cărți,
20 de generații de copii ce poartă în
inimi, ca o neștearsă pecete, dragos
spectacole artistice și sportive ș.a.
tea pentru pictură, atașamentul la
Cum și în acest domeniu valoa
idealurile unui timp nou. Sutele de
rea nu așteaptă ca vîrsta s-o con
premii cucerite în țară și peste ho
firme, societatea a devenit repede
tare de copiii îndrumați de acest pe
cunoscută și apreciată și pe plan na
dagog înnăscut au ca numitor comun
țional, devenind, o dată cu iniție
iubirea de frumos, credința in pu
rea Zilelor culturii călinesciene, un
terea
omului de a se autodepăși, înreper al vieții spirituale naționale.
nobilîndu-se prin artă. Și am mai
Cînd cărturari și scriitori ca AL
putea reține, dintre atîtea altele, de
Philippide, Iorgu Iordan, Al. Rosetti,
votamentul pentru cetate al profe
Ș. Cioculescu, Mihai Beniuc, Marin
soarei Emilia Boghiu (comentatoare
Sorescu, Mihai Drăgan, Pompiliu
avizată a epicii lui Ibrăileanu), care
Mareea, George Bălăiță, Ion Horea
deși crede că’ în ordinea romanului
își revendică calitatea de membri ai
„un intelectual e mai familiarizat cu
unei societăți „locale", faptul devine
lumea pe care o gîndește decît cu
elocvent, demonstrînd proporțiile
lumea în care trăiește", se afirmă —
reale ale recunoașterii acesteia. Dar
în ordinea vieții — ca un om atașat
pentru ca această fuziune între va
definitiv unui oraș deschis spre cul
lorile locului și cele ale țării să se
tură,
spre valorile esențiale ale spi
producă a fost nevoie, neîndoielnic,
ritului.
de entuziasmul, ardoarea și compe
Pe umerii acestor oameni — și fi
tența localnicilor. Notind succint
rește, și pe ai altora — se sprijină,
cîteva biografii și confesiuni. încer
ca pe involte cariatide vii, o nobilă
căm să reliefăm cîteva feluri prin
inițiativă culturală : Zilele culturii
care omul „sfințește" locul. Am no
călinesciene. în momentul în care
vara își intră deplin în drepturi,
tat deja cuvintele
poetului Con
prestigioși creatori și cărturari ai
stantin Th. Ciobanu, președintele
țării vin, de 18 ani, să dialogheze cu
activ al societății. Ar trebui însă,
oneștenii, în spiritul stimei și pre
trecînd dincolo de hotarele modes
țuirii reciproce, despre fundamenta
tiei programatice care-1 caracteri
le valori ale culturii, despre fenome
zează, să reținem că el este și auto
nul literar și artistic românesc, clasic
rul altor volume de versuri de certă
și contemporan. La ediția desfășu

Însemnări din tinărul
municipiu
de pe Valea Trotușului
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rată recent, ediție structurată pe
teme ca : „Momentul G. Ibraucanu"
și „Viața Românească" in literatură,
Modernitate și receptare, Contempo
raneitatea și utopia valorii. Dreptul
la universalitate, Dramaturgia în ac
tualitate, orașul a salutat prezența
unor scriitori ca D. R. Popescu, Al.
Piru, G. Bălăiță, N. Manolescu Mi
hai Drăgan, Eugen Simion, Liviu
Leonte, Marin Sorescu, Al. Călines
cu, G. Liiceanu, Mihai Zamfir ș.a.,
a unor redutabili poeți și critici din
generațiile mai tinere. Despre con
vergența spirituală realizată aici, in
acele zile, vorbesc convingător, cre
dem, citeva confesiuni: „Particip
pentru a zecea oară la Zilele cultu
rii călinescine cu sentimentul că sint
părtaș la o manifestare deosebită a
culturii românești, prin care este
adus în actualitate și propus medi
tației unui public avizat ceea ce
este mai peețios în marea noastră
tradiție literară. întotdeauna discu
țiile mi s-au părut de un înalt nivel
prin spiritul critic, prin devotamen
tul participanților în asumarea și
susținerea a tot ceea ce este valoare
autentică" (Mihai Drăgan) ; „Zilele
culturii călinesciene este una dintre
importantele acțiuni culturale din
țară. Evident, ele ocupă un loc deo
sebit și in existența spirituală a
oneștenilor. Noi am fqst in multe
din întreprinderile orașului, ne-am
intîlnit.’ in școli, cu profesori și
elevi, am fost aproape de oamenii de
aici, întorcîndu-le intr-un fel cu in
teresul nostru interesul lor pentru
prezența noastră aici. Poate că sen
sul cel mai profund al acestor Zile...
este exact acest dialog veritabil care
se poartă, în săli pline pînă la refuz,
între valorile spirituale și cele ma
teriale. între oamenii din cele mai
diverse domenii. între scriitori și
muncitori"
(Nicolae Manolescu) ;
„Pentru mine, ca elevă și ca «om al
locului», această manifestare se si
tuează in prim-plan. Valoarea ei nu
se reduce, cred, la ocazia de a dia
loga cu avizați oameni de cultură
din toate colțurile țării, ci rezidă
mai ales în educația pe care ne-o
face această ambianță culturală deo
sebită. în deschiderea largă spre fru
mos, spre o judecată de valoare
justă" (Mona Cârloanță, elevă. Li
ceul de filologie).
Cuvinte calde, cuvinte sincere! Dar,
mai presus de toate, indicii ale unui
dialog real. Iar în municipiul de pe
Trotuș dialogul oamenilor muncii cu
valorile culturii tinde să devină o
stare de spirit generalizată.

loan ADAM
Gh, BALTA
corespondentul „Scînteii"

Tocmai fuseseră despresurate de
schele clădirile de la intersecția
bulevardului Lenin cu strada Cuza
Vodă. Cei care știau
cum arăta
această intersecție ,din zona cen
trală a municipiului Cluj-Napoca
au avut revelația unei ingenioase
remodelări
arhitecturale.
Acolo
unde fusese un teren gol, precum
și în locul unor case fără va
loare și cu grad ridicat de uzu
ră
au fost construite blocuri
de locuințe în deplină armonie cu
cele existente. Aliniate la cornișa
celorlalte construcții.
respectind
genul acoperișurilor in pantă, al
decorațiunilor de fațadă, noile in
serții mențin personalitatea, spo
rind totodată funcția comercială de
care avea nevoie această arteră
cu intensă circulație pietonală.
Spațiile de la partere sînt destina
te comerțului șl prestațiilor de
, servicii pentru populație. De par
tea cealaltă a bulevardului
s-a
efectuat un implant la fel de iz
butit. O dată cu realizarea acestor
construcții, au fost reparate și rezugrăvite intr-o cromatică lumi
noasă, omogenă toate fațadele clă
dirilor de pe bulevardul Lenin cu
prinse intre piețele Victoriei și Li
bertății.
începută in anul 1983. această
acțiune de punere in valoare a
vechilor edificii, de reîmprospătare
prin culoare a clădirilor și chiar
de mobilare de pe arterele princi
pale și din centrul clujean repre
zintă o certă reușită.
întinerite,
clădirile ce formează cele patru
laturi ale Pieței Libertății nu-și
mai trădează virsta înaintată, une
ori multiseculară. Echipele de me
seriași cu înaltă calificare in mun
ca de reparații și restaurare au re
făcut, de asemenea, fațadele din
Piața Mihai Viteazul, de pe stra
da Gheorghe Doja, de pe străzile
30 Decembrie, Petru Maior și din
Piața Victoriei. Tratamentul apli
cat a înlăturat ravagiile timpului,
scoțind in evidență valorile arhi
tecturii, frumusețea ornamentației
construcțiilor.
Asemenea lucrări se desfășoară
concomitent cu o nemaicunoscută
în trecut dezvoltare urbanisticoedilitară. Clujul postbelic, chemat
să adauge la statutul său de im
portant centru științific și cultural
o mai pregnantă dimensiune eco
nomică, a progresat multilateral,
adăugîndu-și întreprinderi și chiar
ramuri industriale noi, zeci de mii
de locuințe .și toate dotările care
l-au transformat într-unul
din
cele mai înzestrate orașe ale țării.
Ca să ți-1 prezinte, clujeanul pre

ARGUMENTELE MUNCII, ALE TALENTULUI
Cînd în finalul stagiu
nii, la Ateneu, în studioul
de concerte al Radioteleviziunii Române, la Operă
s-au marcat importante
evenimente, s-au aplaudat
seri de mare muzică, gîndurile melomanilor se în
dreptau spre ceea ce va
urma, adică spre un an
muzical și mai plin de vi
talitate, de noutăți, de ore
de adevărată artă. S-au
ovaționat
studenții con
servatorului „Ciprian PorumbeScu" (clasa de canto)
în „Cosi fan tutte" (regia :
A. I. Arbore), o partitură
de mare dificultate, traver
sată cu aplomb, cu grijă
pentru stilistica mozartiană de Liliana Petrescu,
Ruxandra Vodă, Paul Basacopol etc; s-a remarcat
debutul bucureștean al lui
Ion Marin
la Orchestra
simfonică a Radioteleviziunii (reținem țesătura de
mare finețe a Armoniilor
IV de Tiberiu Olah, rezol
varea originală, pasionantă
a Largo-ului din Simfonia
a V-a de Șostakovici, cu
preocupare pentru detaliile
individualizării instrumen
tale); de asemenea, pre
zența de excepție a lui
Cristian Mandeal, tot
la
pupitrul simfonic al Radioteleviziunii, finețea obser
vațiilor sale, capacitatea sa
de a sintetiza, de a trece
dincolo de teme, de laitmo
tive, de dezvoltările micro
și macro ale Simfoniei
„Faust" de Liszt, către me
ditația filozofică ; regalul
pe care l-a oferit Horia
Andreescu tălmăcind (o in
terpretare de disc !), alături
de
violonistul
Andrei
Agoșton,
„Anotimpurile"
lui Vivaldi, redîndu-le im
pecabil poezia, prospeți
mea, trăind bucuria desco
peririi fiecărei imagini,
fiecărei
culori,
fiecărui
gînd. Cum spunea muzico
logul Carmen Stoianov :
„încheierea
anotimpului
muzical a fost de mare
ținută. S-a creat un cadru
excelent de afirmare a
talentului, ingeniozității, a
scînteii de gind a tinerei
generații, publicul — și mă
refer la evoluția tinerilor
dirijori Ion Mt»in, Cristian
Mandeal, Horia Andreescu,
Răzvan Cernat — știind să
primească și să răsplăteas
că prinosul de gînd și emo
ția artistică născute în
stările de grație ale perfor
manțelor
interpretative".
Sau, cum opina compozito
rul Richard Bartzer : „Nu
există mai mare satisfacție
pentru marele public, pen
tru melomani, pentru mu
zicieni, decît aceea de a
constata că tinăra genera
ție de muzicieni — așa cum
finalul stagiunii a dovedit-o în
toate sectoarele
muzicii, și în interpretare,
și in creație — are un
cuvînt de spus, vorbește
despre marea tradiție a
școlii noastre de muzică

șt în același timp despre
viitorul artei muzicale".
Final de stagiune Ia co
tele unui înalt profesiona
lism, succese ale simfonice
lor românești in compania
tinerilor muzicieni, succese
dublate de lauri obținuți
de școala noastră de inter
pretare în confruntări in
ternaționale de prestigiu.
Pentru că, deși sezonul
competițiilor de abia a
început, pînă în prezent se
numără aproape 20 de
premii obținute la dificile
și
exigente
competiții
(Moscova, Praga, Stresa,
Tokio, Viena...), prilej de a
dovedi, o dată in plus, ta
lentul și excelenta pregă
tire a tinerilor noștri mu
zicieni, de a face cunoscută
muzica românească, de a
vorbi despre învățămîntul
muzical românesc, despre
specificul, substanța, etosul
creației noastre contempo-

celor trei seri de concerte
au fost 11 tinere baghete,
11 tineri muzicieni — fie
care, bineînțeles, aflîndu-se
pe altă treaptă a deveni
rii artistice, toți însă pledind pentru o susținută
colaborare cu orchestrele
țării, pentru introducerea
în circuitul vieții artistice
a aspiranților la arta di
rijorală. Astfel, cu multă
căldură a fost primită depănarea clară, luminoasă,
bine marcată a Capriciului
spaniol op. 34 de Rimsky
Korsakov de către Gheor
ghe Chiculiță — de altfel
un dirijor matur, bine for
mat — au fost apreciate
spiritul constructiv, gestul
eficient, propunerile lui
Adrian Nichiteanu pentru
cele două schițe simfonice
ale lui Rogalski, rigurozi
tatea, simplitatea demersu
lui dirijoral, sobru, reținut
al lui Andrei Mikloș, în

FESTIVALUL NAȚIONAL
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"
rane — tot atîtea realizări,
posibile datorită, noilor op
țiuni social-ecohomice și
culturale ale țării în anii
de după actul istoric de la
23 August 1944, cu deo
sebire in anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu". Edi
țiile „Studioului tînărului
muzician",
„Panoramic
XX" sau „Tribuna tineri
lor compozitori", „Treptele
afirmării artistice", „Gale
le tinerilor concertiști",
festivalul „Tinere talente"
de la Rîmnicu Vilcea, cu
alte cuvinte, ansamblul de
forme, de inițiative (aparținînd Filarmonicii „George
Enescu", Radioteleviziunii
Române, Colegiului critici
lor muzicali din Asociația
oamenilor de artă) au con
stituit tot atîtea prilejuri
de lansare a tinerelor ta
lente, întregindu-se pro
filul
stagiunii, Intîmpinîndu-se dorințele publicu
lui. Căi eficiente, de largă
audiență, la care, fără în
doială, vom adăuga și cea
de-a VIII-a ediție a Festi
valului
tinerilor dirijori
de la Bușteni, împlinită și
de această dată în compa
nia unui tînăr și entuziast
colectiv care a suit în
ultimii ani spectaculoase
trepte de perfecționare,
prin grija forurilor de cul
tură locale (cum spunea
prof. Alexandru Bădulescu,
vicepreședinte al Comitetu
lui județean de cultură și
educație socialistă Prahova,
manifestarea
fiind
nu
numai a plaiurilor praho
vene, ci a întregii stagiuni
muzicale a țării). Intr-un
fel, o spectaculoasă conclu
zie a întregului an muzical,
dat fiind că protagoniștii

luminarea poemului simfo
nic „Orfeu" de Liszt, pro
gresul real, mai ales în
comunicarea cu orchestra
în
conducerea
fluxului
„Preludiilor" de Liszt — a
lui George Balint. S-au
notat :
buna
pregătire,
pătrunderea profundă a
opusurilor alese (partea a
IlI-a din Rondoul pentru
orchestră de coarde și
Concertul pentru vioară și
orchestră de Paul Constantinescu — solist Istvan
Koștandi)
de către Con
stantin Arcu, aplombul,
ținuta lejeră, dialogul viu
cu orchestra ale lui Ovidiu
Dan Chirilă
(în Weber,
Wagner),
muzicalitatea,
experiența, profesionalis
mul lui Doru Jijian în
străbaterea
Oratoriului
„Stabat Mater" de Pergolesi (alături de două remar
cabile muziciene — Martha
Kessler și Bianca Manoleanu — cu o impecabilă
știință a rostirii frazelor, a
luminării detaliilor stilis
tice), buna pregătire a lui
Claudiu Bucur — încă la
început de drum, efortu
rile și unele împliniri ale
lui Nicolae Simion, AI.
loan Geamănă, Radu C.
Viorică.
După cum se vede. Festi
valul tinerilor dirijori —
gong al stagiunii estiva
le — a însemnat un ma
raton rezolvat la aprecia
bile cote artistice de către
orchestră (și acum, la edi
ția a VIII-a, ne gîndim că
pînă în prezent peste 40 de
tineri au suit pe acest po
dium. prezentind peste 80
de momente muzicale !) dat
fiind colaborarea cu 11
baghete, traversarea unor

ample spații din Istoria
muzicii, punctarea unor
momente aniversare : Liszt
— marele rapsod, marele
virtuoz care a fascinat
Europa mijlocului de veac
XIX și care a murit într-o
noapte de iulie cu 100 de
ani în urmă, Weber — de
Ia a cărui naștere se îm
plinesc 300 de ani, unul
dintre cei mai mari com
pozitori germani, poet, cri
tic, despre a cărui muzică
Wagner spunea că este „o
frumoasă dimineață dărui
tă compatrioților săi", Pergolesi — 250 de ani de la
moarte. In concluzie ; trei
seri de concerte mult
aplaudate de un numeros
public 1 „Cum să nu fie
Festivalul tinerilor dirijori
în atenția melomanilor —
ne declara Mielu Codescu,
primarul orașului Bușteni
— cînd la noi, la casa lui
Cezar Petrescu, și prin
grija muzeografei Eugenia
Teleanu
s-au inaugurat
nu numai întîlniri cu scri
itori (in Zilele creației li
terare pentru copii și tine
ret sau in Săptămîna ma
nifestărilor politico-educa
tive și cultural-artistice),
dar și matinee muzicale,
cînd este urmărită cu in
teres evoluția formației
„Mandora" (Lazăr Nicolae,
Marin Gușter, Gh. Stan,
Ștefan Mateescu) sau pro
gresele tînărului violonist
Vasile Filip Vasilescu sau
performanțele profesorului
Lazăr Nicolae,
ingenios
constructor de instrumente
muzicale, alături de forma
ția de percuție „Xilos", a
casei de copii „30 Decem
brie" din Sinaia, cînd pro
fesorii noștri de muzică
știu să crească copiii în
spiritul dragostei pentru
artă, pentru frumos ? !“.
„De fapt — completa Ion
Frețani, secretar al Comi
tetului orășenesc Bușteni
al P.C.R. — se demonstrea
ză clar că acțiunile noas
tre se concentrează și asu
pra educației artistice a
marelui public, indiferent
de vîrstă, de profesie. Și
larga rezonanță a Festiva
lului
tinerilor
dirijori,
ajuns la a VIII-a ediție —
desfășurat sub egida Fes
tivalului național „Cîntarea
României", este un argu
ment convingător".
...Cînd
la Bușteni a
răsunat gongul deschiderii
stagiunii : estivale, printr-o
reușită suită de concerte,
închinată artei dirijorale,
se demonstra de fapt, încă
o dată, că perseverența,
profesionalismul, dialogul
permanent cu orchestra —
realități ale vieții spiritua
le ce se desfășoară intr-un
climat cultural nou, de tot
mai aplicată exigență —
sint argumentele calității,
a!e perspectivelor dezvoltă
rii și afirmării continue a
artei noastre socialiste,

Smaranda OȚEANU

feră să te însoțească sus pe Cetățuie, deslușindu-ți marile prefa
ceri petrecute mal ales în arcul
de timp care a trecut de la cel
de-al IX-lea Congres al partidu
lui. în această perioadă au apărut
marile platforme și zone indus
triale Someș-Nord, Baciu, Obser
vatorului, Someșeni, ca și multe
alte întreprinderi. Forța lor econo
mică a generat masiva construc
ție de locuințe, de unități comer
ciale și așezăminte de invățămint,
cultură, sănătate, întreaga restruc
turare și modernizare urbană. Ca
intr-un caleidoscop, in centru se
vede orașul vechi, înconjurat de
cartierele noi de locuințe Grigorescu, Mănăștur, Gheorgheni. Zori
lor, Mărăști, Aurel Vlaicu. Ele în
sumează peste 80 000 de aparta
mente confortabile și apar ca niște
orășele-satelit moderne, impresurînd vechiul centru. De la aceste
cartiere, reconstrucția a avansat
concentric spre inima
orașului,
urmărindu-se, in prezent. finali
zarea ansamblurilor începute și
remodelarea zonei centrale. Majo
ritatea celor 2 200 de apartamente
noi prevăzute în planul pe acest
an se construiesc în cartierele Zo
rilor, Mărăști, Aurel Vlaicu. dar și
pe bulevardul Lenin ori în Piața
Timotei Cipariu.
O zonă de mare interes urban
este Piața Mărăști, destinată să
asigure o legătură lesnicioasă, prin
cele două artere — bulevardele Le
nin și B.N. Antal — între centrul
vechi și noul cartier ce-i poartă
numele. Cu macheta pe masă, ing.
Flaviu Bizo, directorul Institutului
județean de cercetare și proiectare,
al cărui colectiv gîndește și așter
ne pe hîrtia de calc întreaga con
figurație viitoare a municipiului,
ne descrie cum vor arăta aceste
locuri într-o perspectivă nu prea
îndepărtată. Blocurile-turn de la
intersecția bulevardului Lenin cu
strada Fabricii au o formă rotunjită
și magazine pe primele două nive
luri. Pe această axă, formată de cele
două artere, se va înălța un edi
ficiu reprezentativ, cap de perspec
tivă, ce va închide strada Fabricii.
Din aceeași piață pornește spre
est bulevardul Aurel Vlaicu, flancat
de blocuri a căror construcție este
in plină desfășurare.
— Municipiul nostru, ne spunea
interlocutorul,
așezat
la
con
fluența Someșului cu
Nadășul,
străjuit la sud și nord de colinele
ce limitează văile acestor ape, a
luat, din pricina reliefului, forma
unei elipse cu raza lungă de circa
12 km și cea scurtă de 7 km. Pe
axa lungă se conturează trei cen
tre urbane. Cel din
ansamblul
Mănăștur, cel din centrul vechi al
orașului, constituit din piețele Pă
cii, Libertății și Victoriei, precum
și centrul Mărăști. Aceste centre
urmează să fie legate între ele
pentru a forma, în anii ce vin,
zona centrală a orașului. Desigur,
construcțiile preconizate în 1987
vor fi concentrate în asemenea
puncte cum sînt : Piața Mărăști,
bulevardele Lenin și B.N. Antal,
străzile Moților, Calvaria.
Prin întregul proces de modela
re și înnoire a municipiului ClujNapoca, ce antrenează deopotrivă
iscusința cercetătorilor, arhitecților, proiectanților și constructori
lor, eforturile lor creatoare, proba
te de ceea ce au realizat deja,
municipiul de pe Someș va căpăta
înfățișarea modernă prefigurată în
planurile de dezvoltare și siste
matizare, lăsind mărturie genera
țiilor viitoare
strălucirea
unei
epoci cum nu a fost alta în istoria
sa bimilenară.

Gabriela BONDOC
Marin OPREA
------5—- --------------------------------------

Literatura pentru copii - între împliniri și promisiuni un)
Marea diversitate tematică a căr
ții pentru copii acoperă practic ne
cesitățile instructiv-educative, spri
jină programa școlară cu lecturi
adecvate, devine un ajutor prețios
in marea și plina de responsabilitate
operă de creștere a noilor generații.
Copiii au posibilitatea să cunoască
și din paginile cărților reaiitateanouă în care își desfășoară activi
tatea, învață și se formează, parti
cipă la viața zilelor noastre. în ge
neral, cartea pentru copii, proza cu
deosebire, se orientează spre dome
niile actualității din necesitatea fi
rească de a fi in acord cu timpul,
de a oferi copiilor modele din reali
tatea imediată. Totodată, a apărut
necesitatea de a da o perspectivă
asupra devenirii noastre țăcîndu-se
apel la literatura de inspirație isto
rică, prin care generațiile actuale
pot cunoaște mai bine și prețui lupta
eroică a înaintașilor pentru apăra
rea și progresul țării, își pot apropia
și transforma in gxemple chipurile
unor personaje ale istoriei noas
tre intrate în legendă. Proza de in*
spirație istorică are o mare inrîurire
asupra formării copiilor în spiritul
dragostei de patrie, al prețuirii tre
cutului, oferind învățăminte vii, mo
dele de neuitat ; așa se și explică
atracția pe care o exercită asupra
micilor «cititori, încrederea acestora
in adevărurile ’reieșite din pagini
le lor.
Editurile oferă în fiecare an o bo
gată literatură istorică . povestire,
nuvelă, roman, aptă a fi utilă și ac
cesibilă copiilor. Mai puțin evidentă
fiind separarea pe virste, proza is
torică este mai unitară și de aceea
mai rar scrisă doar pentru copii.
Dacă exceptăm benzile colorate, des
tul de sporadic tipărite in volume
(de pildă, Radu Theodoru, Sandu
Florea : „Străbunii", 3 volume la
editura „Sport-Turism", lucrarea lui
Dumitru Almaș „Povestiri istorice",
apărută la Editura didactică și pe
dagogică) sau lucrările de populari
zare cu caracter enciclopedic (Marin
Mihai Popescu : „Personalități din
evul mediu românesc"; loan Popovici : „Ferestrele patriei", ambele
la editura „Ion Creangă") ș.a., lite
ratura istorică își împrumută lucră
rile in funcție de necesități. Editura
„Ion Creangă" publică o serie de re
editări, de la Costache Negruzzi la

Eusebiu Camilar. Deși numărul re
editărilor pare a fi substanțial, Ia o
lectură atentă a titlurilor acestea ne
apar unilaterale. De pildă, este cu
totul nesatisfăcâtor ca un autor de
mare literatură istorică, cum a fost
SadoveanU, să se afle in planul edi
turii o dată la 5—6 ani, pe cînd alte
lucrări mai puțin solicitate..-: ies me
reu în fată. Se poate argumenta că
și alte edituri tipăresc operele clasi
cilor, insă editurile specializate in
cartea pentru copii individualizează
aceste opere prin mijloace specifice
vîrstei.
Efortul principal care se face este
în domeniul publicării unor lucrări
originale, realizate de autori contem

De mult mai mare atenție se
bucură perioadele mai apropiate ale
istoriei noastre cu personalități re
prezentative. Ada Orleanu in „Doi
ani de cutezanță" (editura „Ion
Creangă") s-a oprit asupra unui
moment dramatic din viața lui
Mircea cel Mare. îndelungata expe
riență artistică a prozatoarei a con
turat și în acest roman imaginea
unor personaje convingătoare, me
morabile, cu deplină obiectivitate.
Romanul istoric din perioada medie
vală și-a adăugat în ultimul timp
noi pagini remarcabile prin „Radu
de la Afumați" de EmanoiI Manoliu,
„Nuntă in cetatea Bihara" și „Glad
Voievod" de David Sava, reedită

Azi, despre cartea de inspirație istorică
porani. Și în acest domeniu se con
turează un grup de autori atrași de
genul istoric și cultivați mai atent
de edituri. O colecție a editurii „Ion
Creangă" se intitulează chiar „Vir
tuți strămoșești". și a publicat deja
mai multe romane sau proză scurtă
de inspirație istorică. Paleta tempo
rală se întinde pe multe secole.
„Mărețul rege Burebista" de Grigore
Băjenaru ne duce cu peste două mi
lenii în urmă intr-un timp ce se
cere pe de-a-ntregul reconstituit.
Tablourile succesive refac o posibilă
atmosferă de epocă, de vreme ce
mărturiile scrise sint sărace. Intere
sul unor asemenea cărți inspirate de
timpuri foarte îndepărtate trebuie
căutat mai ales in posibilitatea de a
plasa eroul istoric intr-o acțiune
coerentă, cit mai convingătoare. în
cercări de reconstituire literară s-au
făcut in ultimii ani tot mai frecvent
datorită succeselor cercetării istorice
prin care datele obiective oferite au
devenit mai numeroase, uneori chiar
cu detalii relevante. In alte cărți
(Grigore Olaru : „Drumuri de le
gendă", editura „Sport-Turism") fic
țiunea epică explorează momente
diverse de la începuturi la perioada
eroică a lui Mihai Viteazul, luptele
sociale avînd in centru pe haiduci,
pînă la războiul de independență,
totul adunat în povestiri de atmosfe
ră istorică cu tramă simplă.

rile din lucrările mai vechi ale lui
Eusebiu Camilar și alți autori clasici
care au deschis prin Costache Ne
gruzzi cu „Fragmente istorice" gus
tul pentru povestirea istorică, plasind-o totodată la un nivel de rea
lizare artistică deosebit de inalt.
Deși aria de cuprindere a istoriei în
opere literare s-a lărgit necontenit,
rămin încă perioade mari insuficient
explorate, mai ales din perioada
modernă a istoriei noastre. Cp mai
puțină insistență este căutat perso
najul modern, cei ce au realizat
Unirea și Independența, au condus
sau au participat la marile lupte
sociale din ultimul secol. Un volum
de „Povestiri istorice" (partea a
IlI-a), adresat școlarilor și pionie
rilor, cu toată varietatea tematică
nu poate acoperi decît parțial un
spațiu atît de bogat în fapte. Proza
scurtă se îndreaptă în continuare
către perioade mai vechi, cultivă
„povestiri de vitejie" prea adesea
fictive, deși programatic s-ar dori
pornite din miezul realității istorice.
Stăruința în acest spațiu al ficțiu
nii nu este întotdeauna benefică
pentru literatura de acest gen. con
fundată într-un idilism de operetă
sau într-un sentimentalism
prea
puțin pe gustul copilului de azi. „Fo
cul pămîntului" de loan Cernat și
Geo Călugăru oferă fragmente prea
îndepărtate pentru a se lega între

ele. „Piatra Corbiței" este o legen
dă medievală, „Focul pămîntului" un
basm, „Calea păcurarilor", „Foșnetul
pădurii" sînt intimplări cu haiduci,
iar „File din carnetul lui Dănuț" nu
are nici o legătură cu istoria. Doar
„Vangheaua", un episod din lupta
comuniștilor, și „Stînca vitejilor", o
acțiune a armatei române in războiul
antifascist, justifică publicarea volu
mului in colecția „Virtuți ostășești".
O înscriere mai atentă a diverselor
cărți in colecții nu ar face decît să
întărească specificul acestora, să le
dea deschiderea necesară pentru a fi
căutate. In colecția amintită ar fi
avut loc și un roman ca „Drumul
spre pace" de Marin Lungu, dedicat
luptei eroice a unei mari unități ro
mâne pe frontul din Cehoslovacia.
Narațiunea antrenantă, situațiile sur
prinse in derularea lor, personaje cu
fizionomii distincte au darul, toate
împreună, să reconstituie convingă
tor un moment de mare încleștare.
Este tocmai ceea ce ii trebuie unei
povestiri istorice, unui roman isto
ric pentru a convinge și a se instala
prin mijloace proprii in inimile și in
conștiința micilor cititori.
Trecerea în revistă a poeziei, pro
zei de actualitate și a celei istorice,
așa cum o regăsim in cărțile pen
tru copii, dovedește existența unei
literaturi de reală valoare, purtătoa
re a unui mesaj educativ înalt, ceea
ce subliniază importanța acordată
creării și editării unor lucrări care,
prin substanța lor, prin prezentare
grafică și ilustrație, să participe la
vasta acțiune de formare a genera
țiilor de copii ai țării. Ultimele două
decenii au pus și mai riguros în
evidență preocuparea pentru asigu
rarea cărții de cea mai bună calita
te. scrise pe măsura necesităților în
continuă creștere ale copiilor. Alături
de milioanele de manuale școlare
oferite gratuit de statul nostru ele
vilor, cartea pentru copii, cartea in
ansamblu au devenit pîrghii majore
în educație. De aceea și pretențiile
față de asemenea cărți sint în con
tinuă creștere. în neîntreruptă di
versificare. ceea ce impune autorilor,
editorilor, graficienilor o susținută
acțiune de perfecționare pentru a
face din cuvîntul tipărit acea călăuză
de neînlocuit pentru generațiile de
azi și de mîine.

Emil VASILESCU
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în cinstea marii sărbători de la 23 August

MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE Șl CUITURAL-EDUCATIVE
Marea sărbătoare națională a
poporului român de la 23 August
este întimpinată în toate localită
țile județului CARAȘ-SEVERIN
prin ample manifestări politicoideologice
si
cultural-educative
găzduite de cluburile muncitorești,
căminele culturale, casele de cul
tură, întreprinderi și instituții. Din
suita acțiunilor desfășurate, de o
largă audiență s-au bucurat ciclul
de conferințe „23 August 1944 —
eveniment cu profunde semnificații
în viața patriei și poporului
nostru", organizate în orașele
și comunele județului, dezbate
rea „Concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral
al
Partidului Comunist
Român,
cu privire
la trecutul
glorios de
luptă al
poporului
român", care a avut loc la Combi
natul siderurgic Reșița, simpozio
nul „Semnificația istorică și poli
tică a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifasciste și
antiimperialiste de la 23 August
1944 pentru destinele poporului
român", organizat la Casa științei
și tehnicii pentru tineret din Re
șița. Expunerile, dezbaterile, evo
cările, expozițiile, spectacolele șl
celelalte manifestări din această
perioadă au relevat aspecte sem
nificative ale pregătirii și desfășu
rării istoricului act de la 23 August
1944, ale mărețelor ctitorii din
patria noastră și din județul
Caraș-Severin, edificate în grandio
sul arc de timp al „Epocii
Nicolae Ceaușescu", perspectivele
luminoase ale dezvoltării economico-sociale în actualul cincinal
și în perspectivă pînă în anul 2000,
așa cum sînt prefigurate de docu
mentele Congresului al XIII-lea al
partidului. (Ion D. Cucu).
In așezămlntele de cultură, In
întreprinderi și instituții din ju
dețul CLUJ continuă să se desfă
șoare, în cinstea zilei de 23 August,
ample manifestări politico-educa
tive în cadrul cărora sînt evocate
lupta de secole a poporului nostru
pentru unitate, libertate și inde
pendență națională, rolul Partidu
lui Comunist Român in pregătirea
și înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, marile
realizări obținute de țara noastră in
anii construcției socialiste, îndeosebi
în „Epoca Nicolae Ceaușescu",
succesele obținute de oamenii
muncii în înfăptuirea hotărârilor
Congresului al XIII-lea al parti
dului.
Astfel, la întreprinderea
mecanică de material rulant „16
Februarie", „Sinterom", „Armătu
ra", „Unirea" și „Terapia", la
Muzeul de artă, în instituții de cer
cetare și proiectare din Cluj-Napoca, la Combinatul metalurgic din
Cîmpia Turzii și Combinatul de
prelucrare a lemnului din Gherla
au avut loc simpozioane, mese ro
tunde, dezbateri și conferințe pe
teme cum sînt : „P.C.R. — condu
cătorul luptei de eliberare socială
și națională", „Mărețele ctitorii ale
Epocii Nicolae Ceaușescu", „Eroi
au fost, eroi sînt încă", „Concepția
P.C.R., a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre
relația organică dintre socialism și
pace", „Accentuarea creșterii in
tensive a economiei românești în
actualul cincinal", „Politica exter
nă a României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, stră
lucită contribuție la cauza pro
gresului, independenței și păcii".
De asemenea, celei de-a 42-a ani
versări a zilei de 23 August i-au
fost consacrate expoziții de artă
plastică, spectacole folclorice, de
muzică șl poezie patriotică șl revo
luționară, susținute de formații
laureate ale Festivalului național
„Cîntarea
României".
(Marin
Oprea).

Ziua de 23 August, marea sărbă
toare națională a poporului nostru,
este întimpinată și în județul
VASLUI prin numeroase mani
festări politico-ideologice și cul
tural-educative omagiale. Sub ge
nericul „A 42-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifasciste și antiimpe
rialiste din August 1944", la clubu
rile muncitorești ale întreprinderi
lor de aparate de măsură și
control din municipiul Vaslui și
„Abrom" din Birlad, la casele de
cultură orășenești și în numeroase
cămine culturale din localitățile
județului au avut Ioc expuneri,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 14 august, ora 21 — 17 au
gust, ora 21. în țară : în prima parte
a intervalului, vremea va fi în general
instapilâ. Cerul va prezenta înnorări
temporare și vor cădea ploi sub formă
de averse, însoțite de descărcări elec
trice și, izolat, de grindină. Pe alocuri,
cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe
metrul pătrat în 24 de ore. Vintul va
prezenta intensificări locale sub formă
de vijelie. Apoi vremea se va ameliora,

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Poveste din Hollywood — 19;
(sala Atelier) : Intre patru ochi (B)
— 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol
de sunet și lumină „Ce-ți doresc eu
ție, dulce Românie" — 21.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) : Romeo și Julieta la Mizil — 19,30 ; (grădina Boe
ma) : Eu vă fac să rîdeți la... Boema
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână"
(13 13 00) : Pe un picior de
plai — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și purim-spileri — 18,30.

cinema
O Nemuritorii :
VICTORIA (16 28 79)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Program de desene animate —
9 ; 11 ; 13, Colierul de turcoaze — 15 ;
17 ; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Explozia î DACIA (5» 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 17,45 ; 19,45.
O întunecare :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
® Străzile
au
amintiri : TIMPURI
NOI (15 61 10, — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Șapte băieți și o ștrengăriță : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17,15 ; 19,15,
LIRA (31 71 71) — 15 ; 17,15 ; 19,30.

dezbateri și mese rotunde care au
reliefat semnificația deosebită a
actului istoric de la 23 August
1944 pentru destinele României.
Totodată, la biblioteca județeană
și la cele orășenești din Huși și
Negrești au fost deschise bogate
expoziții de carte social-politică,
beletristică și de artă oglindind
mărețele realizări obținute in edi
ficarea socialismului în patria
noastră, cu deosebire în cel 21 de
ani de la Congresul al IX-lea al
partidului.
Manifestările au fost
întregite de șezători literar-artistice intitulate „Corola de lumină a
marelui August". (Petru Necula).
în toate așezămintele de cultură
din județul BISTRITA-NASAUD,
în întreprinderile de pe platforme
le industriale Bistrița, Beclean și
Năsăud
au avut loc manifestări
politico-educative și cultural-artistice dedicate celei de-a 42-a ani
versări a revoluției de eliberare
socială șl națională, antifasciste și

AUGUST
antiimperialiste de la 23 August
1944. Au fost prezentate expune
rile : „Lupta milenară a poporului
român pentru păstrarea ființei
naționale,
pentru
unirea
și
suveranitatea
patriei",
„Epoca
Nicolae Ceaușescu, perioadă de
mărețe realizări".
In stațiunea
balneară Singeorz Băi, la bibliote
cile orășenească și a întreprinderii
de tricotaje au fost vernisate ex
poziții de carte social-politică.
Spectacole artistice și recitaluri de
poezie patriotică și revoluționară
desfășurate sub genericele: „Iubim
acest pămînt", „Cîntăm glia, cîntăm țara" au avut loc la Năsăud,
Mărișelu, Șieu-Odorhei și altele.
(Gheorghe Crișan).
I
O dată cu activitatea rodnică din
unitățile economice, in toate loca
litățile județului HUNEDOARA
continuă să se desfășoare activități
politico-ideologice și cultural-edu
cative dedicate marii sărbători na
ționale a poporului român. în mu
nicipii și orașe a avut loc deschi
derea acțiunilor educative din- ca
drul „Zilelor cărții social-politice",
desfășurate sub genericul „Cinstim
gloria trecutului, slăvim măreția
prezentului : 23 August 1944;—23
August 1986". Au fost susținute cu
acest prilej recitaluri de poezie
patriotică „Trăim un timp eroic"
și au fost organizate expoziții de
cărți cu tema „23 August 1944 —
epoca eroică a libertății noastre".
La cinematograful „Steaua Roșie"
din orașul Brad, în prezența unul
numeros public, a fost organizat
un simpozion cu tema „Pagini din
epopeea națională oglindite în
filmul românesc". (Sabin Cerbu).

Marea sărbătoare națională de
la 23 August este marcată și în ju
dețul BACAU prin organizarea
unor ample manifestări politicoeducative și cultural-artistice a că
ror desfășurare are loc în unitățile
industriale și agricole, la așezămin
tele culturale din orașe și sate. Ex
punerile și dezbaterile reunite sub
genericul „Actul revoluționar de la
23 August 1944 — începutul unei
ere noi în istoria poporului român,
în dezvoltarea patriei noastre pe
calea independenței naționale și
progresului social", expozițiile de
carte social-politică, proiecțiile ci
nematografice cu teme inspirate
din istoria patriei și partidului, re
citalurile de poezie patriotică și
concursurile artistice „Trepte de
lumină" sint citeva din acțiunile
întreprinse în aceste zile la duhu

cerul va fl variabil, iar ploile și des
cărcările electrice se vor restrînge ca
ane. Temperatura va continua să sca
dă la început. Minimele vor fi cuprinse
intre 8 și 18 grade, iar maximele între
20 și 30 de grade, mai ridicate în sud
la sfirșitul intervalului. în București :
Vremea va fi în general instabilă la
început, cînd cerul va prezenta înno
rări temporare. Vor cădea ploi sub
formă de averse, însoțite de descărcări
electrice, posibil și grindină. Apoi vre
mea se va ameliora. Cerul va deveni
variabil, iar condițiile de averse se vor
diminua. Vîntul, slab pînă la moderat,
va prezenta intensificări de scurtă du
rată la început. Temperaturile minime
vor oscila între 15 și 17 grade, iar cele
maxime între 26 și 30 de grade.

• Cu
mîinile curate s
VIITORUL
(10 67 40) - 15 ; 17,15 ; 19,30.
& Noi, cei din linia întii ; POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 18,30.
• Aventuri la Marea Neagră s FE
RENTARI
(80 49 85) — 15,30 ; 18,30,
FLACARA (20 33 40) — 15,30 ; 18,30.
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Atac
împotriva
lui
Rommel :
STUDIO (59 53 15) — 9,30 ; 11,30 ;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
$ 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 ; 20,45.
• 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.
O 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.
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Infernul din zgîrie-nori : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 9 ; 12 ; 15,45 ;
19.
• Fata fără zestre î COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 18,30.
$ Fiii „marii ursoaice" : PACEA
(71 30 85) - 15 ; 17,15 ; 19,30.
O 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.
• Sint timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA
(14 27 14; — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
@ Căpitanul
Florian î
COSMOS
(27 54 95) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.

rile minerilor din Comănești, petrochimiștilor din Borzești, textiliștilor din Buhuși și petroliștilor
din Moinești. Cabinetul județean
pentru activitatea ideologică și
politico-educativă a organizat o
dezbatere pe tema „Concepția
Partidului Comunist Român, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind problemele păcii și războiului
în lumea contemporană", la care
au luat parte activiști de partid și
de stat, lectori șl propagandiști,
oameni ai muncii. Simpozioane,
dezbateri și expuneri
consacrate
marii sărbători a eliberării patriei
s-au desfășurat și la casele de cul
tură din Tîrgu Ocna și Slănic
Moldova, la căminele culturale din
Oituz, Filipești, Poduri, Răchitoasa, Sascut și din alte localități ale
județului. (Gheorghe Baltă).
Zeci de mii de oameni ai muncii
din județul ALBA participă la ma
nifestările politico-educative și cultural-artistice prin care in între
prinderi, instituții și așezăminte
culturale se omagiază cea de-a 42-a
aniversare a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifasciste și antiimperiaJKte de la
23 August 1944. La clubul muncito
resc din centrul minier Roșia Mon
tană a avut loc dezbaterea „Parti
dul Comunist Român, organizatorul
și conducătorul actului istoric de la
23 August 1944". Expuneri privind
semnificația zilei de 23 August au
fost prezentate și la întreprinderea
de utilaje din Alba Iulia, întreprin
derea de ciorapi din Sebeș, cine
matograful „Nicolae Bălcescu" din
Blaj. Tot in această localitate a fost
susținut recitalul de poezie patrio
tică „Luminile lui august", organi
zat de biblioteca orășenească. Un
recital de poezie patriotică și revo
luționară a avut loc și la clubul
muncitoresc din orașul Cugir. Pro
gramul manifestărilor omagiale mai
cuprinde
dezbateri,
concursuri,
mese rotunde și expoziții de carte
social-politică consacrate marii săr
bători naționale de la 23 August.
(Ștefan Dinică).

Cu fiecare zi, manifestările po
litico-ideologice și cultural-educa
tive dedicate gloriosului jubileu de
la 23 August cunosc o tot mai mare
amploare în localitățile urbane și
rurale din județul SIBIU. în pre
zența unui numeros public a fost
vernisată, la Sibiu, o mare expo
ziție de carte social-politică. La
așezăminte culturale șl In unități
economice, activiști de partid,
lectori și propagandiști al comite
tului județean de partid,
cadre
didactice prezintă expuneri sub
genericul „Revoluția de eliberare
națională și socială, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August,
cotitură radicală în dezvoltarea
social-economică
a
României",
urmate de gale de filme documen
tare și artistice, inspirate din isto
ria patriei și a partidului, din fap
tele mărețe de muncă ale poporu
lui pentru edificarea socialismului
In țara noastră, de recitaluri de
poezie patriotică . și revoluționară,
montaje și medalioane literarartistice. (Ion Onuc Nemeș).
„Ctitorii
ale
Epocii
Nicolae Ceaușescu" este titlul sim
pozionului organizat la Școala mi
litară de ofițeri activi de arti
lerie antiaeriană și radiolocație
„Leontin Sălăjan". în acest cadru
au fost evidențiate marile realizări
obținute de poporul nostru în epo
ca inaugurată de Congresul al IXlea, contribuția determinantă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
elaborarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului, perspectivele de dezvolta
re economico-socialâ a țării des
chise de Congresul al XIII-lea al
partidului. Cadre militare din gar
nizoana Ploiești și membri ai fa
miliilor acestora au participat la
recitalul de poezie patriotică și revoluționară-intitulat „August, prag
de eră nouă". Formația de teatru
a casei armatei din localitate a
prezentat în continuare piesa de
teatru „O vară fierbinte". Sub ge
nericul „Actul de la 23 August în
arta plastică românească" a fost
deschisă o expoziție de pictură și
fotodocumente la Casa armatei din
Sibiu. Exponatele reliefează mo
mente sugestive ale actului revo
luționar din August 1944, precum și
drumul eroic parcuri de poporul
nostru pe calea construcției socia
lismului.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Congo, miercuri
după-amiază a avut loc în Capitală
o manifestare culturală organizată
de Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea.
Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți al Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
A fost prezent Albert Servais
Obiaka, ambasadorul R. P. Congo la
București.
(Agerpres)

tv
30,00 Telejurnal • In întîmpinarea ma
rii sărbători naționale.
20,20 Actualitatea în economie • Fapte
de muncă In cinstea zilei de 23
August.
20,35 Nobile tradiții revoluționare. Do
cumentar (color).
20.55 Partidul, inima țării. Emisiune de
versuri și cîntece revoluționare
(color).
21,25 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Festivalul național „Cîn
tarea României" — cadru demo
cratic de afirmare a creației ac
tuale. Documentar.
21,40 însemne ale unul timp eroic
• Proiecte Împlinite (color).
21.55 Telejurnal.

Apartamente
cu grad sporit de confort

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII

BIHOR

ISLAMICE PAKISTAN

Alături de celelalte colective
muncitorești, constructorii bihoreni
omagiază apropiata sărbătoare de
la 23 August cu realizări remarca
bile. Organizarea superioară a ac
tivității pe șantiere, atenția deose
bită acordată mecanizării lucrări
lor și creșterii productivității mun
cii au condus la depășirea sarcini
lor de plan pe cele 7 luni ale anu
lui cu 379 apartamente. Eforturile
constructorilor s-au materializat
deopotrivă și în darea în folosință,
la Băile Felix, a unei noi case de
odihnă și tratament din rețeaua
sindicatelor, obiectiv ce cuprinde
peste 1 000 locuri de cazare. (loan
Laza).

IAȘI
Constructorii de locuințe au pre
dat în acest an „la cheie",, in ora
șele Iași, Pașcani, Hîrlău și Tîrgu
Frumos,
peste
1 300
aparta
mente. Un nou șl frumos centru
civic se realizează în municipiul
Iași, unde se construiesc blocuri
moderne, prevăzute la parter cu
unități comerciale și prestatoare
de servicii către populație. (Manole Corcaci).

BRAȘOV

Transportul în comun cu mijloace electrice
în municipiul Brașov a fost dată
în exploatare încă o linie de trolei
buz, care leagă cartierul Valea Ce
tății cu restul orașului. In felul
acesta, lungimea traseelor deser
vite de troleibuze sporește la 35
km. în curând vor. începe lucrări
le de execuție a unei noi linii de

troleibuze, care va lega zona cen
trală cu platforma industrială de
est a Brașovului, și a -primei linii
de tramvai, care într-o primă eta
pă va face legătura între platfor
mele industriale și ansamblurile
de locuințe din sud-estul și nordul
Brașovului. (Nicolae Mocanu).

OLT

Se extinde rețeaua comercială
Atlt în municipiul Slatina, cit
și în celelalte orașe din județul
Olt, rețeaua comercială a cunoscut,
in acest an, o amplă extindere și
modernizare. Pînă în prezent, au
fost înființate 17 noi unități de di
ferite profiluri. în municipiul
reședință de județ, o dată cu extin
derea marilor ansambluri de locu
ințe din zona Gării, Tunari, Tudor

Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu, au fost date in folosință uni
tăți de tricotaje, galanterie, artiza
nat, foto, de țesături din bumbac,
de alimentație publică și altele. La
Caracal, Corabia, Balș și Drăgănești se află în curs de amenajare
și modernizare 35 noi unități co
merciale, în măsură să satisfacă
cerințele mereu crescinde ale cum
părătorilor. (Mihai Grigoroșcuță).

CLUJ

O nouă centrală telefonică automată
în orașul Gherla, din județul
Cluj, a fost construită și dată în
exploatare o nouă clădire de
poștă și telecomunicații, la parterul
căreia funcționează toate servi
ciile poștale. Tot aici s-au pus în
furfcțiune o centrală telefonică au
tomată care a fost conectată la

sistemul Interurban, avînd pre
fixul 952. A continuat, de ase
menea, In acest an, dezvoltarea
rețelei telefonice, numărul abonaților din județ crescind In
această perioadă cu încă 1 500.
(Marin Oprea).

Unități turistice în județul Suceava

în tot cursul anului,
„Țara de Sus" a Mol
dovei, cu comori de
artă inegalabile prin
valoarea lor. consti
tuie o mare atracție
pentru amatorii de
drumeții. La rîndul
lor, unitățile turistice
din această zonă sînt
gazde ospitaliere pen
tru toți cei care ape
lează la serviciile lor.
• Hanul Drâgușeni
din localitatea Drăgușeni, la 52 km de Su

ceava. pe drumul na
țional București — Ba
cău — Suceava (E 85,
km 384), dispune de
42 locuri de cazare în
camere confortabile și
180 locuri la mese.
• Hanul
Ilișești,
lîngă localitatea cu același nume, are 94
locuri de cazare și 260
locuri la mese.
• Hanul Sucevița
dispune de 82 locuri
de cazare și 180 locuri
la mese.

Agenția de turism
dih București, sir. 13
Decembrie nr. 26. tel.
14 52 09, asigură rezer
varea de locuri la acq^te unități sucevene,
ca și în alte unități
turistice (hanuri, ho
teluri, cabane) ampla
sate pe diferite trasee
și in stațiuni balneo
climaterice ale tării.

In fotografie : hanul
turistic Sucevița.

Vîrsta tinereții, vîrsta viitorului
(Urmare din pag. I)
16 000 de apartamente, Iar
86 la sută din numărul lo
cuitorilor s-au instalat, în
acest
răstimp,
în casă
nouă. Sint realități intrate
în firescul orașului nostru
nou, modern, care nu mai
caută asemănări de locuri
și potriviri de nume cu
alte orașe pentru a-și jus
tifica „pretențiile" de oraș.
într-adevăr, Vasluiul este
prin el însuși un oraș
neasemuit de frumos,, tinăr
din temelii și prin temelii,
dar și prin cei ce le așază sau le consolidează cu
forța brațelor și a minții.
Vasluiul este un oraș
care-și regăsește numărul
populației de acum 20 de
ani în numărul tinerelor
sale vlăstare de azi. Spe
ranța de perpetuă tinerețe
a Vasluiului e îndreptă
țită, Acest oraș, in care
media de virstă nu trece
de 25 de ani, respiră în
ritmul alert al unei tine
reți de muncă și învățătu
ră, omagiind prin pașnice
bătălii, purtate la frontie
rele tehnicii de vîrf, victo
ria de altădată, de la Po
dul înalt. Pămîntul îmbi
bat de istorie a primit,
chiar pe locul istoricei bă
tălii, temeliile noilor uzi
ne. întreprinderea mecani
că, întreprinderea de apa
rate de măsură și control,
Combinatul de fire sinte
tice,
întreprinderea
de
materiale izolatoare, iată
doar citeva dintre redutele
luptei de acum pentru nou,
pentru
calitate,
pentru
progres.
E drept, armele de luptă
sint creionul proiectantu
lui,
pana
arhitectului,
complicatele mașini și in
stalații puse la lucru de
oameni în
halat, „sedeveurile" de finețe și „ame-

ceurile" de mare precizie.
Și nici nu poate fi altfel.
Muncitorul
constructor
Gheorghe Bulboacă este
unul dintre vasluienii care,
încă din anul 1965, nu
contenește să înalțe noi
„redute de pace" în Vaslui.
A lucrat la înălțarea nou
lui centru civic și a unor
moderne cartiere de locuit,
locuiește el însuși, îm
preună cu familia, intr-un
apartament construit in
acești ani șl se simte pă
truns de această „febră
constructivă" care-i confe
ră Vasluiului statutul de
oraș modern.
— Mi-au rămas întipări
te
in
minte cuvintele
secretarului general al par
tidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rostite
cu prilejul vizitei de lucru
din septembrie 1982. Ne
spunea că „independența
dobindită o dată cu revolu
ția de eliberare socială și
națională trebuie consoli
dată". însuflețitor îndemn
pentru noi toți la efortul
general de dezvoltare eco
nomică, de înflorire a Vas
luiului și, deci, a patriei.
Fiecare, după puterile și
priceperea
lui, are ceva
important de făcut. Eu
am construit case. Case noi
pentru oameni noi in acest
timp înnoitor. Și mi-am
educat trei copii în spi
ritul acestei îndatoriri de
care vorbeam.
Unul din
băieții mei vrea să-mi ur
meze în meserie. M-a în
trebat așa,
între patru
ochi, dacă a ales bine, dacă
nu cumva termin eu de
construit
tot ce e „mai
important" și lui nu-i las
nimic. îți las, tată, să con
struiești ce-i mai greu,
i-am răspuns : tinerețea
de mîine a orașului ; eu
m-am ocupat de tinerețpa
de azi.

Ștafeta e asigurată. Cit
despre el — e ocupat cu
prezentul. Lucrează acum
pe șantierul noului cartier
„13 Decembrie", din par
tea de nord a orașului.
— în cinstea marii săr
bători de la 23 August vom
preda beneficiarilor două
blocuri noi cu 76 de apar
tamente și vom finisa alte
190 de apartamente, astfel
ca, pînă în toamnă, noua
zonă de locuințe de aici,
cu cele 2 200 de aparta
mente planificate, să fie
incheiată. Pe urmă, alt
șantier !
în acest oraș tinăr prin
el însuși, prin construcții
și nou destin, in acest oraș
care în anii de după Con
gresul al IX-lea al parti
dului a beneficiat de un
volum
de
investiții de
peste 20 miliarde lei, și-au
făcut loc zeci de meserii
moderne, «-au construit 5
licee și 5 școli generale,
două moderne case de
cultură, grădinițe și creșe,
un muzeu județean, o sală
a sporturilor, o casă a ar
tei, stadion, «piscină olim
pică, magazin universal și
alte spații comerciale tnsumînd peste 50 000 mp.
în acest cincinal se vor
construi alte două noi în
treprinderi și alte noi ca
pacități in Întreprinderile
existente, un nou hotel cu
200 de locuri, un nou cine
matograf, 68 de săli de clasă.
Un unic popas, înainte
de a păși în parcul inva
dat de mușcate roșii, cu
flori bătute și
frunze
crestate ca într-o fereas
tră românească, la Casa de
cultură a tineretului. O fe
reastră a timpului, din
care îți surîde viitorul.
Astâ-seară e dans și mu
zică. Este seara celor care
au trecut cu brio exame
nele de treapta a Il-a la

cele cinci licee din oraș
sau admiterea în învățămîntul superior. Sala e
arhiplină. Sărbătoriții cer
melodii, se regăsesc după
luni de studiu încununate
de succes, se felicită re
ciproc. Sînt atît de mulți,
de tineri, de încrezători in
viitor ! Stăm de vorbă cu
cîțiva : cu Alexandru Lăluci, „boboc" la facultatea
de mecanică, cu Chiriac
Constantin și Ovidiu Iacob,
și ei proaspăt admiși la
politehnica ieșeană, cu Flo
rin Ciolacu, care va urma
facultatea de tehnologie
chimică. Ne spun că și-au
ales facultăți care să le
permită să realizeze „ceva
deosebit" pentru Vaslui.
Adică să se întoarcă oa
meni de nădejde in mo
dernele fabrici și uzine în
care și-au făcut practica în
anii de liceu.
— Liceele industriale din
Vaslui pregătesc forță de
muncă pentru toate între
prinderile vasluiene și nu
cred că vă spun o nouta
te cînd afirm că aici, la
noi, tinărul
Iși cunoaște
cu ani mai devreme viito
rul loc de muncă — ține
să
precizeze
tovarășul
Gheorghe Oniceanu, acti
vist al comitetului județean
U.T.C. Nu e de mirare că
integrarea se face rapid,
că foarte mulți tineri merg
la facultățile serale, la
Iași. în general, setea de
învățătură
este
foarte
mare, fiindcă și întreprin
derile noastre, atit de mo
derne, de noi, cer maxi
mum de pricepere și de
cunoștințe. Se muncește și
se învață, se construiește
și se învață, și, de la an
la an, Vasluiul este mai
tinăr, ca stare de spirit și
ca aspect general.
...Dacă deține formula
tinereții fără bătrânețe 1

14 august 1947 s-a
înscris in istoria po
porului pakistanez ca
un moment remarca
bil — încununarea cu
succes a luptei sale
pentru libertate, pen
tru o viață de sine
stătătoare, Proclama
rea independenței de
stat a Pakistanului a
marcat, totodată, în
ceputul unor ample și
susținute eforturi pen
tru recuperarea seco
lelor de înapoiere ca
urmară a dominației
străine, pentru făuri
rea unei vieți mai
bune.
Pakistanul a cunos
cut, în perioada care a
trecut de la cucerirea
independenței, impor
tante prefaceri economico-sociale. Dacă în
1947 industria era ca
și inexistentă, in pre
zent această țară dis
pune de o industrie
proprie
diversificată
(construcții de mașini,

chimie,
petrochimie)
capabilă să livreze o
gamă largă de produ
se, ca tractoare, auto
camioane, nave, utilaj
chimic, echipament ru
lant etc. De asemenea,
s-au înălțat centrale
hidroenergetice și s-au
creat noi sisteme de
irigații, care fac posi
bilă practicarea agri
culturii pe circa un
sfert din suprafața
țării. Succese de sea
mă au fost obținute și
în dezvoltareea invățămintului, științei, asistenței sociale etc.
Animat de sentimen
te de prietenie față de
popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare,
poporul român urmă
rește cu viu interes
rezultatele activității
constructive desfășu
rate de poporul pakis
tanez. între Republica
Socialistă România și
Republica
Islamică

Pakistan s-au stabilit
relații de colaborare,
Întemeiate pe deplina
egalitate în drepturi
și avantajul reciproc,
care cunosc o continuă
dezvoltare. O contri
buție de cea mai mare
Însemnătate la evolu
ția ascendentă a aces
tor relații au adus intilnirile la nivel înalt
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Moham
mad Zia-ul Haq, care
ați dat un puternic
impuls dezvoltării co
laborării bilaterala pe
multiple planuri.
Promovarea
conti
nuă a colaborării româno-pakistaneze, gă
sirea unor noi forme
de conlucrare cores
pund pe deplin inte
reselor celor două țări
și popoare, constitu
ind, in același timp, o
contribuție de seamă
la cauza păcii și înțe
legerii internaționale.

INFORMAȚII DE LA C. E. C.
Economisirea la C.E.C. oferâ numeroase avantaje
încrederea populației în Casa da
Economii și Consemnațiuni, insti
tuție cu vechi tradiții in țara noas
tră, care păstrează și sporește eco
nomiile bănești personale, este de
terminată și de numeroasele drep
turi și avantaje acordate prin in
strumentele de economisire ce se
află permanent la dispoziția depu
nătorilor.
Astfel, în afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco
nomisire pe care depunătorii iși
păstrează banii, aceștia beneficiază
și de drepturile și avantajele ge
nerale acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni -tuturor de
punătorilor.
Un prim și important avantaj pe
care îl conferă economisirea orga
nizată prin C.E.C. ii constituie dobinzile și ciștigurile, care contri
buie la creșterea veniturilor bănești
ale depunătorilor. Un alt important
avantaj constă în faptul că statul
garantează depunerile populației la
C.E.C.
în același timp. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni asigură
secretul privind numele depunăto
rilor și ale titularilor, precum și
operațiile efectuate.
în gama largă de avantaje gene
rale asigurate tuturor depunători
lor consemnăm, totodată, scutirea
de impozite și de taxe a sumelor
păstrate la C.E.C., a dobînzilor și
ciștigurilor acordate ; dreptul de
punătorilor de a imputernici alte

persoane să dispună de sumele de
puse la C.E.C., prin introducerea
„clauzei de Împuternicire" și a
„dispoziției testamentare" ; dreptul
de condiționare a restituirilor, ca și
imprescriptibilitatea depunerilor, a
dobînzilor și a ciștigurilor acordate
de Casa de Economii și Consemna
țiuni, depunătorii avind dreptul să
dispună timp nelimitat de sumele
depuse, de dobinzile și ciștigurile
rezultate prin tragerile la sorți.
Pentru a răspunde dorințelor
populației, Casa de Economii și
Consemnațiuni — singura instituție
autorizată să păstreze economiile
bănești personale — oferă perma
nent o gamă variată de instrumente
de economisire, care sînt destinate
să satisfacă preferințele tuturor
cetățenilor adepți ai chibzuințe! și
spiritului gospodăresc.
Astfel, in afara libretelor de eco
nomii de diferite feluri, populația
are permanent Ia dispoziție obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri și conturi
curente personale, iar cei mai mici
depunători — elevii — instrumen
te de economisire specifice virstei
și preocupărilor lor. Printr-o vastă
rețea de unități care este răspindită in întreaga țară. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni asigură o
bună servire a tuturor depunători
lor, iar prin înființarea de unități
și puncte de servire C.E.C. Jn nu
meroase unități economice și insti
tuții se asigură servirea oamenilor
muncii chiar la locul lor de muncă.

Depunerile pe bază de consimțămint scris
Casa de Economii și Consemna
țiuni — singura instituție autori
zată să păstreze economiile bă
nești personale — oferă populației
instrumente și forme de economi
sire care răspund cerințelor și pre
ferințelor sale variate. Astfel, pen
tru economisirea banilor și a
timpului depunătorilor, există o
modalitate practică și avantajoasă :
depunerile pe bază de consimțămint scris.
Depunătorii care au optat pen
tru această modalitate eficientă de
păstrare și sporire a economiilor
bănești personale beneficiază, pe
lingă avantajele generale ale eco
nomisirii organizate prin C.E.C.
(garanția statului asupra depune
rilor ; acordarea de dobînzi ; păs
trarea secretului privind numele
depunătorilor și ale titularilor, ope
rațiile efectuate și sumele econo
misite de aceștia ; dreptul de a îm
puternici alte persoane să dispună
de sumele păstrate la C.E.C. ;
dreptul de a lăsa moștenire sumele
depuse la C.E.C. etc.), și de avanta
jele specifice care constau in prin
cipal în :
— evitarea
deplasărilor.
deci
economisirea timpului depunători
lor, deoarece depunerile se efec
tuează la locul de muncă ;
— realizarea unei economisiri
sistematice, cu regularitate și for
marea deprinderii de a economisi
lună de lună în scopul îndeplinirii
unor obiective majore, care nece
sită acumularea unor sume mai
mari de bani.
Dacă doriți să economisiți pe
bază de consimțămint scris, este

necesar să faceți o cerere scrisă
sau să completați un formular prin
care să solicitați unității unde
sinteți Încadrat să vi se depună la
C.E.C., chenzinal sau lunar, suma
pe care doriți s-o economisiți.
Depunerile pe bază de consimță
mint scris se pot efectua, la alege
re, pe libretul de economii prefe
rat sau in contul curent personal,
beneficiind, totodată, de avantaje
le pe care Casa de Economii și
Consemnațiuni le acordă depunăto
rilor pe aceste instrumente de
economisire.
respectiv.
dobfnzi
anuale, ciștiguri în bani și în
obiecte sau excursii.
Sumele consimțite să fie depuse
la C.E.C. sînt înscrise în librtetul
de economii, la ghișeul C.E.C. de
la locul de muncă al depunătorului
sau la unitatea C.E.C. unde s-a
virat depunerea. în ceea ce privește
înscrierea in contul curent perso
nal a sumelor virate, aceasta se
efectuează in mod automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis
acesta.
Ca urmare a faptului că depune
rile la C.E.C. au caracter strict vo
luntar. depunătorii pot majora sau
micșora suma depusă periodic prin
virament, după cum pot să dispună
și anularea consimțămintului dat.
Din cele prezentate rezultă în
mod clar că depunerile la locul de
muncă pe bază de consimțămint
scris sint deosebit de eficiente
pentru fiecare om al muncii, deoa
rece în acest mod, practic, se rea
lizează simultan importante econo
mii bănești și de timp.

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. La Balcaniada de na
tație. pentru juniori, desfășurată la
Salonic, tinerii sportivi români au
obținut un succes remarcabil, cuce
rind in total 31 de medalii, dintre
care 17 de aur, in concursurile de
înot și sărituri in apă. Turneul de
polo pe apă a fost ciștigat de selec
ționata României. • La Campionatele
mondiale de natație de la Madrid,
competiție care a început ieri cu
întrecerile de polo pe apă, România
va fi prezentă in concursul de inot,
la” care vor participa sportivele Ta
mara Costache, Noemi Lung, Car
men Bunaciu, Anca Pătrășcoiu și
Stela Pura.
BOX. Miercuri a fnceput la Brăi
la Balcaniada de box pentru ju
niori, la care participă tineri pugiliști din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și România, în prima
reuniune, la categoria pană.
Ion
Dudău (România) l-a Întrecut
la
puncte pe Dejan Iovanovici (Iu
goslavia), la categoria cocoș. Vandettin Issever (Turcia) a ciștigat la
puncte in fața lui Timofte Sorin
(România).
RUGBI. în turneul internațional
de rugbi de la Moscova, selecțio
nata de tineret a României a în
trecut cu scorul de 60—13 (32—0)
selecționata Universității San Juan
din Argentina.
BASCHET. în Sala sporturilor
din Constanța șe desfășoară compe
tiția internațională feminină de
baschet „Cupa Mării Negre", cu
participarea formațiilor
Finlandei,
Franței, R.P.D. Coreene,
Poloniei,
Spaniei, României, precum și a se
lecționatei orașului Riga.
După ce în prima zi a turneului,
echipa României a întrecut cu sco
rul de 89—51 (58—23) reprezentativa
R.P.D. Coreene, miercuri, în ziua a
doua, Finlanda a dispus cu 90^-87
(după prelungiri) de R.P.D. Coreea
nă, iar Polonia a întrecut cu 59—42
(25—20) formația Franței.
Astăzi, de Ia ora 9,00 se dispută
partidele Finlanda — Polonia si Se
lecționata orașului Riga — Franța,
iar de la ora 15,30 au loc întilnirile
Polonia — R.P.D. Coreeană ; Spania

— Selecționata orașului Riga
șl
România — Franța. • Rezultate în
registrate în ziua a patra a campio
natului mondial feminin de baschet,
ce se desfășoară în diferite orașe
din
U.R.S.S. :
Cuba — Brazilia
93—78 (45—46) ; U.R.S.S. — Canada
77—76 (45—39) ; Bulgaria — Coreea
de Sud 74—63 (33—33) ; S.U.A. —
Australia 76—50 (40—22) ; R.P. Chi
neză — Ungaria 90—63 (47—25).
ȘAH. După opt runde, in turneul
internațional feminin de șah de la
Băile Herculane conduce
maestra
româncă Dana Nuțu, cu 6,5 puncte,
urmată
de
Svetlana
Matveeva
(U.R.S.S.) — 6 puncte. Lidia Seme
nova (U.R.S.S.) — 4,5 puncte (1),
în runda a 8-a, Dana Nuțu a în
vins-o pe Ligia Jicman,
Eugenia
Ghindă a pierdut la Annett Wag
ner, Cristina Bădulescu a ciștigat la
Gabriela Stanciu, Gisela Fischdick
la Marlen Petrova,
iar
partida
Svetlana Matveeva — Ivonna Swieczik s-a încheiat remiză. • La Călimănești-Căciulata s-a încheiat cea
de-a 8-a ediție de vară a Festiva
lului șahist vilcean, la care au parti
cipat 280 de jucători și jucătoare
din țara noastră și de peste hotare.
Turneul internațional a fost ciștigat
de maestrul iugoslav Mladen Jivkovici, cu 8,5 puncte din 11 posibile,
urmat de Lajos Abel (Ungaria),
Wolfgang Ott (R.F. Germania), Mi
roslav Jurka (Cehoslovacia) — cu
cite 8 puncte, Dragoș Dumitrache
(România) — 7,5 puncte.
în tur
neul „open", pe locul întii s-a si
tuat . Sorin Olimid
(Politehnica
București) — 9,5 puncte, urmat de
.Erwin Dioș. (Viitorul Cluj-Napoca),
Cristian Olimid (Politehnica Bucu
rești). în clasamentul feminin al con
cursului „open", primul loc a fost ocupaț de Lavinia Popescu (Universita
tea București) — 7 puncte, urmată de
Dana Martin (C.S.Ș. Timișoara), Li
liana Mițescu (C.S.Ș. Rm. Vilcea) și
Laura Caplar (A.E.M. Timișoara) —
cu cite 6,5 puncte. Organizatorii
competiției au oferit un premiu spe
cial celei mai tinere participante,
Andrada Ciontea (C.S.Ș. Pitești), în
virstă de 7 ani.
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9. Încetarea experiențelor cu arma
atomică - pas esențial
spre dezarmarea nucleară
„In mod deosebit, consider că trebuie să intensi
ficăm activitatea pentru încetarea experiențelor nu
cleare, avînd în vedere că acestea reprezintă un grav
pericol pentru existența întregii omeniri. încetarea
acestor experiențe trebuie să fie primul pas spre de
zarmarea nucleară!"
NICOLAE CEAUȘESCU
Ceremoniile de doliu desfășurate In aceste zile la
Hiroshima și Nagasaki, în memoria victimelor bom
bardamentelor atomice de acum 41 de ani, care au
insingerat pentru totdeauna conștiința umanității, mi
tingurile, demonstrațiile, marșurile de masă ale păcii,
luările de poziție cu prilejul evocării acestor tragice
evenimente au pus toate in lumină, fără excepție indiferent de spațiul geografic și indiferent de con
vingerile politice ori filozofice ale celor ce au simțit
nevoia să-și spună cuvîntul — unul și aceiași dezide
rat : acela al încetării fără întîrziere și definitive a
Nu există cuvîntare ■ secretarului
.general al partidului, președintele
Republicii, nu există document al
partidului și statului în legătură cu
problemele internaționale în care să
nu se sublinieze că apariția și dez
voltarea armelor nucleare au schim
bat în mod radical interpretarea
„clasică" dată pînă acum războiului,
că un conflict in care ar fi folosite
aceste arme ar fi și ultimul din is
toria omenirii, pentru că ar duce la
dispariția oricărei urme de viață, la
transformarea
întregii planete într-o
uriașă
Hiroshima,
intr-un
imens deșert de cenușă radioactivă.
Iată de ce, vocea României, a con
ducătorului ei s-a ridicat permanent
cu tărie și se ridică în acest AN IN
TERNAȚIONAL AL PĂCII mai
energic» decit oricînd, pentru a aver
tiza asupra acestei primejdii fără
precedent, pentru a reliefa necesita
tea arzătoare a unirii eforturilor tu
turor țărilor și popoarelor, a guver
nelor și șefilor de stat, a forțelor
social-politice cele mai largi din în
treaga lume, în vederea opririi es
caladării înarmărilor nucleare, adoptării de măsuri concrete, efecti• ve, de înlăturare a spectrului unei
catastrofe
atomice,
salvgardării
dreptului suprem al oamenilor și
popoarelor la pace, la viață — ca
problemă fundamentală a vremuri
lor noastre. Și, fără îndoială, pe
această cale de eliminare a primej
diei unei catastrofe nimicitoare, de
trecere la înfăptuirea dezarmării nu
cleare, încetarea experiențelor cu
arma nucleară s-ar înscrie ca tin
pas de însemnătate deosebită.

Continuarea experiențe
lor,., un periculos joc cu fo
cul atomic Statisticile internațio
nale arată că față de cele două
„mici" bombe atomice cite existau
în 1945. „mici", dar suficiente pen
tru a produce un masacru fără pre
cedent în istorie, astăzi există în ar
senalele mondiale 55 000—60 000 fo
coase nucleare, cu o capacitate dis
tructivă însumînd 20 000 de megatone, în măsură a provoca 30 pînă la
50 de miliarde de victime omenești,
adică de 6 pînă la 10 ori actuala popu
lație a globului. Or, această gigantică
acumulare de forță de dis.trugere nu
ar fi fost posibilă fără testările nu
cleare succesive. In număr de peste
1 500, efectuate de-a lungul anilor pe
plan mondial, inclusiv, firește, pri
ma experiență de acest fel consem
nată în analele „erei nucleare",
desfășurată la 16 iulie 1945 în de
șertul din statul New Mexico, „re
petiție generală" a bombardamente
lor care aveau să distrugă Hiroshima
și Nagasaki. Sînt și vor rămîne me
reu vii în memorie consecințele fu
neste ale detonării în atmosferă a
bombelor atomice și
cu hidrogen,
odiseea tragică a locuitorilor dintr-un șir de teritorii insulare din
Oceania — numele insulei Bikini a
devenit un adevărat simbol al „erei
nucleare" — îmbolnăvirile grave ale
unor locuitori din zonele supuse
contaminării radioactive, ca urmare
a experiențelor de pe poligonul din
Nevada (S.U.A.) ori de pe cel de la
Woomera (Australia), inclusiv
ale
unor militari care au participat la
experiențe, drama pescarilor de pe
nava Fukuriu Maru, asupra căreia
s-au abătut rafalele căderilor radio
active etc., etc. Este adevărat. în 1963
a fost semnat Tratatul pentru in
terzicerea experiențelor nucleare în
atmosferă. în spațiul extraatmosferic și în apă. dar nu toate statele,
între care și state posesoare de
arme nucleare, au aderat la el ; în
același timp, experiențele subterane
nu au intrat sub incidența tratatu
lui, deși ulterior s-a convenit asu
pra unui plafon (de circa 10 ori mai
mare decit puterea bombei de la
Hiroshima 1) privind încărcăturile
nucleare destinate acestor expe
riențe.

oricăror experiențe cu arma nucleară. Este o realitate
ce vine să evidențieze, încă o dată, justețea, princi
pialitatea, caracterul profund constructiv al uneia din
orientările de bază ale politicii externe românești,
promovată cu atîta strălucire de președintele
NICOLAE CEAUȘESCU, In concordanță cu interesele
și aspirațiile supreme ale popoarelor de pretutindeni,
și anume că sistarea tuturor experiențelor nucleare
reprezintă o cerință stringentă, un comandament pri
mordial al întregii vieți internaționale.

Or, este clar pentru oricine că
asemenea experiențe nu se fac ca
un scop în sine, că ele urmăresc
perfecționarea
continuă a armelor
nucleare, creșterea forței lor distruc
tive, ca și crearea de noi tipuri de
arme șl mai primejdioase
pentru
întreaga omenire. Ele reprezintă,
astfel, o verigă importantă, o parte
componentă inseparabilă a cursei
atît de funeste a înarmărilor nu
cleare. In același timp, așa cum do
vedesc realitățile, experiențele sînt
o gravă sursă de creștere a încor
dării pe plan internațional, de ac
centuare a neîncrederii și animozi
tăților, un corolar al politicii de
forță și amenințare cu forța. în
fine, chiar dacă sînt efectuate în
subteran, experiențele nucleare pot
avea efecte din cele mai nocive asu
pra mediului înconjurător. Eveni
mente tragice recente, cum ar fi ex
plozia navetei „Challenger" și ava
ria gravă produsă la centrala nuclea
ră de la Cernobil au demonstrat, de
altfel, că pînă și cele măi avansate
sisteme tehnologice sint susceptibile
de defecțiuni, cu urmări nefaste. Pe
scurt, se poate spune că orice conti
nuare a experiențelor reprezintă un
periculos joc cu focul, atotdevastatorul „foc atomic".

Un deziderat in consens
cu interesele vitale ale po
poarelor. Iată temeiurile in vir
tutea cărora România s-a pronunțat
și se pronunță cu atîta hotărire pen
tru încetarea imediată a experimen
tării oricăror arme nucleare, indife
rent de mediul în care ar fi efectua
te, această poziție constantă găsindu-și expresie concretă in multiple
propuneri și inițiative la O.N.U. Și în
alte foruri internaționale. In virtu
tea acelorași temeiuri, țara noastră
a salutat din primul moment hotărirea din vara trecută a U.R.S.S. de
a institui un moratoriu unilateral,
prelungit in cîteva rînduri, asupra
experiențelor nucleare. Din păcate,
așa cum este cunoscut, Statele Unite
nu au răspuns in mod corespunză
tor acestei inițiative, continuind să
procedeze, în toată această perioadă,
la un număr important de explozii
experimentale subterane in deșertul
Nevada. Relatări de presă leagă re
fuzul S.U.A. de a sista experiențele
nucleare de controversatul proiect
„războiul stelelor", care implică pu
nerea la punct a unor noi dispozi
tive, pe bază de laseri, raxe X, mi
crounde etc., ce urmează a fi folosite
pentru crearea unui așa-zis „scut
defensiv spațial" împotriva arme
lor racheto-nucleare ; or, unii experți apreciază că testarea
efica
cității acestor dispozitive ar include
și citeva sute pînă la 1 000 de noi
experiențe atomice subterane. Fran
ța, la rindul ei, a efectuat asemenea
explozii in zona Pacificului de Sud.
Apare limpede că a merge înainte
pe această linie nu poate avea ca
rezultat decît creșterea tensiunii și
a neîncrederii, îndepărtarea per
spectivei unor măsuri de dezarmare,
profilind totodată amenințarea, deo
sebit de gravă, ca state care în pre
zent nu posedă arme nucleare să
treacă la crearea lor.

Evoluții recente care ple
dează pentru sistarea tutu
ror experiențelor nucleare.
Tocmai pornind de la grava primej
die pe care o prezintă continuarea
testelor nucleare, comemorarea bom
bardamentelor de la Hiroshima și
Nagasaki a prilejuit reafirmarea, în
întreaga lume, a urgenței cu care se
impune încetarea completă a acestor
teste. Reinnoind cererea de suspen
dare imediată a tuturor experiențe
lor atomice și propunînd in acest
sens ca U.R.S.S. să prelungească
moratoriul expirat la 6 august a. c.,
iar S.U.A. să proclame, la rindul lor,
un moratoriu similar; participanțil
la recenta reuniune la nivel înalt a

„grupului celor șase" au propus un
pachet de măsuri concrete pentru
verificarea respectării unui morato
riu general. Uniunea Sovietică și-a
declarat, încă mai de mult, disponi
bilitatea în ceea ce privește crearea
unui sistem internațional de verifi
care. Realizarea, chiar în aceste zile,
de către un grup de savanți sovie
tici și americani a unei stații seismologice pe teritoriul U.R.S.S., în
Kazahstan — adică în regiunea care
include și poligonul de la Semipala
tinsk, unde insă de un an nu mai
au loc explozii experimentale — o
stație similară urmînd a fi realizată
pe teritoriul S.U.A., atestă că pro
blema controlului nu poate consti
tui un obstacol pe calea unei înțe
legeri privind sistarea experien
țelor.
Au reținut atenția. In același timp,
precizările sovietice că o hotărire
în privința prelungirii 'de către
U.R.S.S. a moratoriului
unilateral
va fi luată in curin.d, ținînd seama
dă măsura th care S.U.Â. șint gata
să discute aspecte ale încetării expe
riențelor nucleare, De asemenea, a
reținut atenția rezoluția Camerei re
prezentanților a S.U.A. prin care se
recomandă
instituirea
de
către
această țară a unui moratoriu, cu
începere de la 1 ianuarie ânul vii
tor^ dacă U.R.S.S. va continua mo
ratoriul său unilateral ; la rindul
său, Senatul american a adoptat o
rezoluție prin care se cere președin
telui S.U.A. să reia de urgență nego
cierile cu U.R.S.S. asupra Încheierii
unui tratat cuprinzător de interzi
cere a experiențelor cu arme nu
cleare. Chiar fără să aibă un carac
ter obligatoriu, aceste rezoluții sint
semnificative, indicind că o stare de
spirit ostilă experiențelor își face loc
chiar și la Capitoliu.
Este știut că România, prin glasul
de înaltă autoritate al președintelui
Nicolae Ceaușescu,
s-a pronunțat,
încă în cuvintarea rostită în această
primăvară la
plenara Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, pentru prelun
girea de către U.R.S.S. a moratoriu
lui unilateral și alăturarea S.U.A. la
acest moratoriu, ultimele evoluții
demonstrind din plin realismul și
justețea poziției țării noastre. Pen
tru ca încetarea totală și definitivă
a experiențelor să devină realitate,
este necesar să se manifeste maxi
mă responsabilitate din partea fac
torilor de decizie ai statelor, să se
dea dovadă de voința politică de a
se trece la acțiuni concrete și ime
diate pe această cale.
O decizie de suspendare pe plan
general a experiențelor nucleare ar
fi salutată cu satisfacție pe toate
meridianele. Ea ar marca un pas deo
sebit de important in direcția redu
cerii pericolului nuclear, ar contri
bui, în mod incontestabil, la crearea
unei atmosfere „necontaminate" de
germenii suspiciunii, neînțelegerii și
vrajbei, o atmosferă propice adop
tării de alte măsuri vizind diminua
rea și oprirea spiralei înarmărilor,
ar duce la creșterea încrederii, cu
consecințe dintre cele mai favorabile
asupra ansamblului situației inter
naționale, ar crea terenul pentru ca
întreaga planetă să devină, pină la
sfîrșitul mileniului, o uriașă zonă
denuclearizată.
Tenacitatea și energia cu care
România socialistă, președintele ei
militează pentru sistarea neîntîrziată a experiențelor atomice, ca mă
sura cea mai lesnicioasă de adoptat,
veriga cea mai la indemînă pentru
a declanșa procesul dezarmării, do
rit cu ardoare de popoare, își au
izvorul in convingerea profundă că
un astfel de pas răspunde întru to
tul obiectivelor Anului Internațional
al Păcii, speranțelor și năzuințelor
omenirii de a trăi intr-o lume eli
berată de coșmarul distrugerii, o
lume fără arme și războaie, a înțe
legerii și colaborării pașnice între
națiuni.

Romulus CAPLESCU

ACȚIUNI, DEMERSURI, INIȚIATIVE CONSTRUCTIVE
• In 1963, „Declarația guvernului român
cu privire la realizarea acordului de interzi
cere a experiențelor nucleare in atmosferă,
in spațiul extraatmosferic ți în apă", militînd
pentru stricta lui respectare de către toate sta
tele lumii, insista ca interdicția să fie extinsă
asupra tuturor mediilor.
• Numeroase propuneri ți inițiative ale
României prezentate la O.N.U. ți în alte foruri
internaționale au în vedere încetarea expe

riențelor nucleare, ca primul pas absolut nece
sar ți pe deplin posibil al procesului de dezar
mare nucleară.

• Țara noastră a salutat instituirea de că
tre U.R.S.S. a unui moratoriu unilateral, pre
lungit in citeva rinduri, asupra experiențelor cu
arma atomică, cerînd totodată S.U.A. ți altor
puteri nucleare să se alăture acestui mora
toriu.

Schimb de mesaje
la nivel înalt româno-iugoslav
BELGRAD 13 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise un mesaj de salut și cele
mai bune urări de sănătate și succes
tovarășului Sinan Hasani, președin
tele Prezidiului. Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, iar po
poarelor iugoslave prietene succes
deplin in realizarea aspirațiilor lor
de prosperitate și progres.
Tovarășului
Nicolae Ceaușescu
i-au fost adresate din partea tova
rășului Sinan Hasani un mesaj de
prietenie, precum și urări de sănă
tate și succes in activitatea pe care
o desfășoară în fruntea partidului și
statului pentru înflorirea multilate

MANIFESTĂRI CONSACRATE

rală a României socialiste și bună
starea poporului român.
S-a subliniat că relațiile rornânoiugoslave de prietenie și colaborare
se desfășoară cu succes în toate do
meniile.
in
spiritul
hotăririlor
și înțelegerilor adoptate cu pri
lejul întîlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și conducătorii
de partid și de stat iugoslavi.
Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către tovarășul
Branko Mikulici, președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, a tovarășului Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vizită in Iu
goslavia.

MOSCOVA

Convorbiri sovieto - mongole
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o întilnire în
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C, al P.C.U.S., și Jambin
Batmunh, secretar general al C.C. al
P.P.R.M., președintele
Prezidiului
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, în cadrul căreia s-a făcut un
schimb de păreri privind situația din
cele două țări și a modului în care
se traduc In viață hotărîrile adop

BEIJING;

tate de recentele congrese
ale
P.C.U.S. și P.P.R.M. — relatează
agenția T.A.S.S.
Au fost^Njiscutate, de asemenea,
probleme ale actualității internațio
nale, inclusiv situația din zona Asiei
și Pacificului, exprimîndu-se con
vingerea că este necesară stabilirea
unor relații de pace, colaborare și
bună vecinătate.

Declarație privind relațiile
chino-sovietice

BEIJING 13 (Agerpres). — Wu
Xueqian, consilier de stat și minis
tru al afacerilor externe al R.P. Chi
neze, s-a întîlnit la Beijing cu însăr
cinatul cu afaceri
ad-interim al
U.R.S.S., V. P. Fedotov, cu care a
discutat probleme privind relațiile
chino-sovietice. Ministrul chinez a
declarat — după cum precizează
agenția China Nouă — că țara sa
a luat notă de declarațiile făcute la
Vladivostock, la 28 iulie, de Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.

al P.C.U.S., privind Îmbunătățirea
relațiilor chino-sovietice, că le . acor
dă importanță și le salută. El a pre
cizat însă că declarațiile sint incă
departe de a duce la înlăturarea
obstacolelor din relațiile chino-so
vietice. Dorim în mod sincer o nor
malizare rapidă a relațiilor chinosovietice și sperăm că partea sovie
tică va examina cu seriozitate punc
tul de vedere chinez, a spus Wu
Xueqian.

Conferință de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a declarat, in cadrul unei conferințe
de presă desfășurate la Chicago, că
este „optimist" in ceea ce privește
perspectivele organizării, in noiem
brie, a unei noi runde de convorbiri
sovieto-americane la nivel înalt. El
a menționat, de asemenea, că speră
ca viitoarea întilnire pe care o va
avea cu secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, să con
ducă la progrese superioare celor în
registrate in ultimii ani. Ronald
Reagan a negat însă că s-ar fi ară
tat gata să amine realizarea unor
părți din programul Inițiativa de
Apărare Strategică („Războiul Stele
lor" — n.r.) pentru a facilita nego
cierile de dezarmare.

în altă ordine de idei, el a men
ționat că S.U.A. iși vor menține
neschimbată actuala politică față de
Nicaragua.o Totodată, a reafirmat
punctul de vedere al administrației,
potrivit căruia S.U.A. se opun im
punerii unor sancțiuni economice
efective împotriva regimului minori
tar din R.S.A. In context, el s-a pro
nunțat in favoarea organizării unei
reuniuni consacrate examinării si
tuației din Africa de Sud și la care
să participe S.U.A., Marea Britanie,
R.F.G. și Franța.
Pe de altă parte, referindu-se la o
serie de probleme interne, Ronald
Reagan a recunoscut că situația unor
fermieri americani ’esle dificilă și a
menționat că administrația va acțio
na pentru sprijinirea lor.

Mesaje adresate de semnatarii
„Declarației de la Delhi11
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Ministerul de Externe al
Mexicului a dat publicității textele
mesajelor adresate de liderii celor
șase țări semnatare ale „Declarației
de la Delhi", reuniți recent la Ixtapa,
în Mexic, secretarului general al
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și
președintelui S.U.A., Ronald Reagan
— transmite agenția T.A.S.S.
în mesaje se constată cu satisfac
ție că U.R.S.S. și S.U.A. au inceput,
recent, convorbiri bilaterale referi

toare la experiențele nucleare. Sem
natarii mesajelor propun organizarea
unei reuniuni a experților din țările
lor cu experții sovietici și americani
pentru explicarea detaliată a propu
nerilor cuprinse in „Declarația de la
Delhi", studierea modalităților de
aplicare a acestora în practică și a
altor măsuri eventuale cu ajutorul
cărora țările respective ar putea con
tribui la controlul asupra respectării
interzicerii experiențelor nucleare.

Pentru apărarea și consolidarea democrației
Inițiativă a partidelor politice latino-americane
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). —
Partide politice latino-americane au
decis crearea unui for internațional
pentru apărarea și consolidarea de"
mocrației și impulsionarea acțiunilor
concrete care să favorizeze coopera
rea in America Latină — informează
agenția Prensa Latina.
Reprezen
tanți ai comisiei de organizare au
avuț o întrevedere cu președintele
Argentinei, Râul Alfonsin, in cursul
căreia i-au fost prezentate bazele
programatice ale proiectului.

Interzicerea producției,
instalării
și testării de arme nucleare in Ame
rica Latină, promovarea dezarmării
in regiune, evitarea războiului ca so
luție a conflictelor, ca și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale sint, de asemenea, orientări
prioritare ale activității forului in
ternațional.
Reuniunea de constituire urmează
să aibă loc în luna noiembrie, la
Buenos Aires.

Implicațiile protecționismului
asupra țărilor Americii Latine
CARACAS 13 (Agerpres). — Creș
terea protecționismului statelor occi
dentale industrializate și implicațiile
sale asupra economiei țărilor Americii Latine va constitui tema princi
pală a întilnirii pregătitoare a celei
de-a XlI-a reuniuni a Consiliului
Ministerial al Sistemului Economic
Latino-American (S.E.L.A.), întilnire
programată să aibă loc in perioada
18—22 august, la Caracas — infor
mează agenția Prensa Latina.

Potrivit studiilor S.E.L.A.. Ameri
ca Latină este regiunea cea mai pu
ternic afectată de valul măsurilor
protecționiste, inițiate in deceniul ’80
de statele occidentale industrializate.
In prezent, aproape jumătate din
exporturile țărilor latino-americane
și caraibiene se confruntă cu un tip
sau altul de restricție din partea
C.E.E., Japoniei și S.U.A.

^AGENȚIILE DE PRESA
lîi

LA VARȘOVIA
a avut loc o
ședință a Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P. consacrată modului in
care se realizează hotărîrile Con
gresului al X-lea al P.M.U.P. In
domeniul învățămintului general și
superior, precum și in domeniul
progresului
tehnico-științific —
relatează agenția P.A.P.
OAMENII DE ARTA $1 PACEA.
La Stockholm a avut loc congresul
constitutiv al mișcării internaționa
le „Oamenii de artă pentru dezar
mare nucleară". La lucrări au
participat reprezentanți ai oameni
lor de artă din U.R.S.S., S.U.A. și
din țările scandinave, relatează agenția T.A.S.S. In statutul noii or
ganizații antirăzboinice internațio
nale se arată că sarcina ei princi
pală constă în unirea eforturilor
membrilor mișcării in lupta pentru
pace și dezarmare nucleară.
S.O.S, ÎN MURUROA. într-un
interviu acordat ziarului „Akahata"

și citat de agenția T.A.S.S., Maron
Matao, președintele Frontului de
eliberare al Polineziei, a declarat
că populația Polineziei franceze se
pronunță hotărit pentru încetarea
experiențelor nucleare pe atolul
Mururoa.
Franța a efectuat din
1966 peste 100 de experiențe nu
cleare pe acest atol, a subliniat
Maron Matao. adăugind că. in urma
infestării apelor, florei și faunei
Insulelor cu substanțe radioactive,
în rindul populației a crescut gra
dul de morbiditate.
PRECIZARE. Răspunzînd la . o
întrebare privind întilnirea dintre
doi lucrători consulari sovietici și
doi funcționari ai Ministerului de
Externe al Israelului — un repre
zentant al M.A.E. al U.R.S.S. a pre
cizat in cadrul unei conferințe de
presă că scopul acesteia constă in
discutarea unor probleme
pur
consulare, relatează agenția T.A.S.S.
Aceste probleme se referă, în pri

ZILEI DE 23 AUGUST
PRAGA 13 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor consacrate aniversă
rii revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, in
orașul Luhakovice — localitate eli
berată de armata română — se
desfășoară „Zilele culturii româ
nești". Sint programate spectacole,
un concurs pentru elevi, avind ca
temă „România — țară prietenă",
o gală de filme românești, o expo
ziție ce face cunoscute frumusețile
patriei noastre.
La deschiderea manifestărilor
grupate in cadrul „Zilelor culturii
românești" a avut loc o adunare
festivă. In alocuțiunile rostite a fost
subliniată semnificația actului isto
ric de la 23 August 1944, fiind în
fățișate, totodată, succesele poporu
lui român în construcția socialistă,
precum și dezvoltarea continuă a
relațiilor româno-cehoslovace în
spiritul înțelegerilor convenite la
cel mai înalt nivel.
La Monumentul eroilor români
căzuți in luptele pentru eliberarea
localității au fost depuse coroane
de flori in semn de profundă recu
noștință pentru jertfele aduse și
contribuția armatei române la eli
berarea Cehoslovaciei.
BERLIN 13 (Agerpres). — La clu
bul „Uraniu", din Berlin, un nu
meros public a luat parte la pre
zentarea, prin diapozitive, a unor
imagini revelatoare pentru prezen
tul socialist al țării noastre. Au fost
reliefate, cu acest prilej, marile
realizări ale poporului român, în
deosebi în anii ce au urmat ale
gerii, in fruntea partidului și a sta
tului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. A fost evidenI, totodată, profunda dorință de

pace a poporului nostru, ce Iși gă
sește o elocventă expresie in poli
tica externă, de largă rezonanță
internațională, a României socia
liste. Imagini redind frumusețile
patriei, tradițiile noastre folclorice
au întregit manifestarea de la clu
bul „Urania".
PHENIAN 13 (Agerpres). — în
sala Teatrului municipal din Nampho. R.P.D. Coreeană, a avut loc o
adunare festivă dedicată marii săr
bători de la 23 August.
Au fost evocate pe larg însemnă
tatea evenimentului, precum și ma
rile înfăptuiri înregistrate de po
porul nostru, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., cind to
varășul Nicolae Ceaușescu a fist
ales să conducă destinele partidu
lui și ale țării.
A fost reliefată evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie și
colaborare româno-coreene, în a
căror continuă amplificare și adincire* un rol determinant îl au
frecventele întîlniri dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.
In încheierea manifestării, care
s-a bucurat de o largă participare,
a fost prezentat un film artistic
românesc.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
—' In cadrul acțiunilor consacrate
marcării celei de-a 42-a aniversări
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperiallstă, la Buenos Aires a avut loc
o manifestare culturală. In acest
cadru, au fost prezentate comuni
cări privind cultura românească și
a avut loc o gală de filme docu
mentare.

„Crearea unui sistem cuprinzător
de securitate internațională1*
Propunere pentru ordinea de zi a viitoarei sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— La ihițiativa unor țări socialiste,
s-a cerut secretarului general al
O.N.U. înscrierea pe ordinea de zi
a celei de-a 41-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U. a problemei pri
vind „Crearea unui sistem cuprin
zător de securitate Internațională".
Intr-o scrisoare a miniștrilor de ex
terne ai R.S.S. Bieloruse, R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovace, R.D. Ger
mane, R.P. Mongole, R.P. Po
lone, Republicii Socialiste Româ
nia, R.S.S. Ucraineene, R.P. Un
gare și U.R.S.S. se exprimă con
vingerea că un sistem atotcuprin
zător de securitate internațională,
care ar include atit domeniile mili
tar și politic, cît și cele economic și
umanitar, ar corespunde intereselor
vitale ale tuturor statelor și se evi
dențiază necesitatea de a se respecta

cu strictețe, astăzi mai mult ca oricind. principiile independentei și su
veranității naționale, nerecurgerii la
forță sau amenințarea cu forța
inviolabilității granițelor și integrită
ții teritoriale, soluționării pașnice a
diferendelor, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi
și respectării altor norme unanim
acceptate în relațiile internaționale.
în scrisoare se arată că Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să răs
pundă prin elaborarea unui docu
ment fundamental care să cuprindă
principiile de bază ale creării unui
sistem cuprinzător al securității in
ternaționale și să servească drept
jalon în activitatea practică a O.N.U.
pehtru sprijinirea unui asemenea sis
tem cu garanții materiale, politicojuridice și moral-psihologice.

IN PREGĂTIREA REUNIUNII IA NIVEL ÎNALT
A TARILOR NEALINIATE
HARARE 13 (Agerpres). — în cei
25 de ani de existență, mișcarea de
nealiniere s-a transformat într-un
factor important al politicii interna
ționale, și prin activitatea sa iși
aduce o contribuție de seamă la în
tărirea păcii și securității în lume —
subliniază, într-un comentariu, agen
ția de presă din Zimbabwe, ZIANA.
Principala preocupare a mișcării de
nealiniere a fost și rămîne lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, rasismu
lui și a oricăror forme de asuprire
și exploatare, precum și împotriva
creării de blocuri politico-militare.
Cea de-a VlII-a Conferință la ni
vel inalt a țărilor nealiniate, ce va
avea loc la Harare — relatează
agenția citată — este chemată să
mobilizeze comunitatea internațio
nală la acțiuni in vederea instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale. Participanții la viitoarea
reuniune din capitala Republicii
Zimbabwe, relevă în încheiere co
mentariul, doresc să reafirme atașa
mentul statelor lor la principiile co
existenței pașnice și necesității des
tinderii și dezarmării, a neimixtiunii în treburile interne, a lichidării
focarelor de tensiune și reglementă
rii tuturor stărilor conflictuale pe
calea tratativelor.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Reu
niunea la nivel înalt de la Harare a
țărilor nealiniate iși va concentra
atenția asupra problemelor încetării
cursei înarmărilor, ale dezarmării,
asupra situației din sudul Africii și
promovării cooperării reciproce —
a declarat, Intr-un interviu acordat
televiziunii iugoslave, primul minis
tru al Indiei, Rajiv Gandhi, pre
ședinte în exercițiu al mișcării da
nealiniere.
Rajiv Gandhi, informează agenția
Taniug, și-a exprimat speranța în
găsirea unei soluții favorabile cri
zei din sudul continentului african,
iar în ce privește problemele eco
nomice ce se vor afla în atenția în
tilnirii de la Harare, el a relevat
importanța
cooperării
economice
Sud-Sud.
Președintele Guyanei, Desmond
Hoyte, a chemat țările membre ale
mișcării de nealiniere să întărească
solidaritatea cu Zimbabwe și celelal
te state din „prima linie", în fața
presiunilor economice și militare
exercitate de regimul rasist sud-african împotriva acestora — informează
agenția Prensa Latina. într-o decla
rație radiodifuzată, el a condamnat,
totodată, cu fermitate sistemul de
apartheid promovat de guvernanții
de la Pretoria.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 13 (Agerpres). — Agen
ția I.R.N.A., citată de agenția Reuter,
și postul de radio Teheran, citat de
agenția France Presse, au anunțat că
o rachetă lansată de forțele iraniene
a lovit rafinăria irakiană Al-Dowra,
din Bagdad,

BAGDAD 13 (Agerpres). — O ra

mul rlnd, la bunurile sovietice din
Israel și, în al doilea rind, la unele
probleme ale cetățenilor sovietici
rezidenți permanenți în Israel — a
declarat diplomatul sovietic.
UN COLECTIV AL ANSAM
BLULUI DE BALET AL OPEREI
ROMANE din București întreprin
de un turneu de spectacole cu
„Lacul lebedelor"' și „Coppelia" in
Italia. Un deosebit succes, fapt
consemnat in presa de specialitate,
au repurtat solii baletului româ
nesc in fața publicului din Torino,
Pesqâra și Marateea. Turneul con
tinuă in localități din Sicilia.
NUMIRE. Agenția A.C.T.C. anun
ță că Kim Yun Hyok a fost numit
prim-vicepremier al Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene.

EXPERIMENT. La baza de la
Tanegashima a fost lansată cu suc
ces prima rachetă experimentală
japoneză destinată plasării pe or
bită a doi sateliți. Sateliții, ambii
geostaționari, vor fi folosiți în tele
comunicații și in cercetări geo
dezice.

FALIMENTE. în Japonia, numă
rul falimentelor continuă să spo
rească, relatează agenția Associated
Press, citind o statistică dată pu
blicității la Tokio, potrivit căreia,

chetă lansată de forțele iraniene a
lovit o zonă lipsită de importanță
din Bagdad, informează agenția
I.N.A., citind un purtător de cuvint
militar irakian. Totodată, un comu
nicat, reluat de aceeași agenție, in
formează că forțele aeriene irakiene
au bombardat terminalul petrolier
iranian de pe insula Sirri.

1n Iulie, 73 de firme nipone au
fost nevoite să-și înceteze activi
tatea din pricina dificultăților fi
nanciare, ceea ce reprezintă un
nivel lunar record. Pe ansamblul
primelor șapte luni ale anului în
curs, numărul companiilor ce au
devenit insolvabile s-a ridicat la
292.
DECLARAȚIA COMUNA dată
publicității la încheierea convorbi
rilor oficiale dintre președinții
Braziliei, Jose Sarney, și Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti,
condamnă protecționismul practicat
de statele occidentale, care frinează eforturile de dezvoltare ale
țărilor „lumii a treia" — infor
mează agenția Prensa Latina.
tN CURSUL ZILEI DE MIERCURI
S-A ÎNREGISTRAT O NOUA
CREȘTERE .4 PREȚULUI AURU
LUI pe piețele de valori, continuind
o tendință începută în urmă cu
citeva zile. La Londra, prețul un
ciei de „metal galben" a fost de
385,75 dolari, față de 383 dolari in
ajun, iar la Zurich tranzacțiile s-au
efectuat la nivelul de 389 dolari
uncia. Pe piețele monetare se men
ține o perioadă de calm relativ
înainte de anunțarea datelor pri
vind evoluția economiei unora din
tre principalele state occidentale.
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