
50 BANI6 PAGINI

Aspect din secția I confecții asamblare de la 
întreprinderea de construcții navale Constanța 

Foto : S. Cristian

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

a anilor socialismuluiDuminică 17 august 1986I ■

Fapte ale hărniciei muncitorești

în avans față de grafic ce privește folosirea 
a energiei e-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ÎN SPIRITUL CHEMĂRILOR Șl ÎNDEMNURILOR

Noul univers al muncii

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

i

universul demnității omului
De 42 de ani poporul român iși făurește 

o nouă istorie : istoria deplinei sale 
libertăți. De 42 de ani, dar cu deose

bire în epoca pe care, cu 21 de ani în urmă, 
a inaugurat-o Congresul al IX-lea al parti
dului, viața economică și socială a Româ
niei trece prin transformări revoluționare 
fundamentale. Au fost acumulate importan
te valori materiale și spirituale. S-au dez
voltat multilateral forțele de producție, s-a 
trecut la perfecționarea relațiilor de produc
ție, a crescut fără încetare avuția națională. 
Prin aceste, mari împliniri, ce dau o sem
nificativă expresie politicii Partidului Co
munist Român, strategiei sale revoluționare 
din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", societa
tea noastră socialistă s-a ridicat pe trepte 
dintre cele mai înalte de progres și civili
zație.

Au trecut anii. Numărăm, azi, 42 de ani 
de la istoricul act patriotic de la 23 August 
1944. Și numărăm 21 de ani de la marele 
Congres al comuniștilor români, din iulie 
1965. Au fost, mai întîi, anii unor impor
tante acumulări cantitative. Apoi au venit 
alti ani, ce se integrează într-o perioadă 
aflată în plină desfășurare, a căror domi
nantă este creșterea calitativ-intensivă. Fie
care dintre acești ani a înscris un nou ca
pitol în grandioasa operă a construcției so
cialismului în România.

Desigur, preocupările partidului pentru 
creșteri calitative s-au manifestat încă din 
zorii revoluției și construcției socialiste. 
Astfel de preocupări și-au făcut simțită pre
zenta o dată cu făurirea proprietății socia
liste unitare și au cunoscut o puternică ac
centuare cu începere din cei dinții ani de 
după Congresul al IX-lea. S-au format, trep
tat, o nouă atitudine față de muncă și o 
nouă conștiință a muncii. Au sporit răspun
derile față de îndeplinirea îndatoririlor so
ciale. S-a trecut, încă din primii ani ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", la reașezarea 
structurilor economice în concordanță cu ten
dințele ce se manifestă pe plan mondial, 
la introducerea progresului tehnieo-științific 
în industrie, în agricultură, în întreaga eco
nomie națională. Sporirea numerică a perso
nalului muncitor, bunăoară, în condițiile în 
care, in cei peste 42 de ani de după 23 Au
gust 1944, au fost create peste șase milioa
ne de noi locuri de munca, s-a produs con
comitent cu intensificarea strădaniilor pentru 
o tot mai bună pregătire profesională.

Ritmul accelerat al acumulărilor cantita
tive a determinat, în mod legic, saltul la în
făptuirea unor tot mai profunde înnoiri 
calitative în toate domeniile de activitate, 
dar cu precădere in economie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, în decembrie

1977, Ia Conferința Națională a partidului, 
că „a sosit vremea să transformăm cantita
tea intr-o nouă calitate". Dacă in primele 
etape ale edificării societății socialiste pre
dominante erau creșterile extensive, iar apoi 
s-a asigurat echilibrul intre factorii extensivi 
și cei intensivi, acum începea o perioadă 
nouă, superioară din punct de vedere cali
tativ. a cărei esență s-a dovedit a fi pre
ponderența factorilor intensivi. Erau asigu
rate toate condițiile pentru trecerea la rea
lizarea obiectivului noii calități a muncii 
și a vieții. Acest obiectiv a fost integrat in 
programele de dezvoltare economico-socială 
a patriei noastre stabilite de cel de-al XIII- 
lea Congres.

România se află, acum. Intr-o nouă etapă 
a înfăptuirii progresului șău multilateral. La 
capătul actualului cincinal, va deveni țară 
mediu dezvoltată, iar în deceniul viitor, 
pînă în anul 2000, va intra în rindul țărilor 
dezvoltate ale lumii. Aceste cutezătoare 
teluri au fost trasate Ia cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român. în 
temeiul istoricelor hotărîri ale înaltului fo
rum comunist, partidul, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au di
recțional noi căi de acțiune revoluționară 
pentru accelerarea procesului de moderniza
re a producției. Pentru creșterea în ritm 
susținut a venitului național, a eficientei 
muncii socialiste. Pentru folosirea raționa
lă a resurselor țării. Pentru întărirea po
tențialului tehnologic și științific. Au fost 
formulate, totodată, noi cerințe pentru per
fecționarea în continuare a conducerii și pla
nificării, pentru întărirea autoconducerii 
muncitorești și a autogestiunii economico- 
financiare, pentru realizarea unei cotituri 
radicale și introducerea unui spirit profund 
științific in abordarea și soluționarea pro
blemelor dezvoltării economico-sociale. Iar 
trecerea pe scară largă la mecanizare, auto
matizare și robotizare va determina nu nu
mai creșterea puternică a productivității 
muncii, ci și însăși schimbarea în profun
zime a conținutului muncii. Făuritorilor de 
bunuri materiale, care nu mai sînt doar 
simpli executanți, li se cere să desfășoare 
activitate de concepție. Li se' cere, de fapt, 
să-și lărgească fără încetare orizontul de 
cunoștințe profesionale, științifice și cultu
rale. să-și dezvolte gindirea novatoare, spi
ritul de inițiativă și responsabilitate, capa
citatea de creație, pe care să le transforme 
în forțe active ale procesului de producție.

(Continuare în pag. a V-a)
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realizare istorică

Prezenți în mijlocul 
colectivului muncitoresc 
de la întreprinderea de 
piese de schimb și uti
laje pentru industria 
chimică Satu Mare, am 
consemnat un nou și 
remarcabil fapt de mun
că și hărnicie, dedicat 
măreței sărbători de la 
23 August: îndeplinirea 
integrală, înainte de ter
men, a sarcinilor de 
plan pe 8 luni la pro- 
ducția-marfă și fizică. 
Despre semnificația a- 
cestui*  succes, secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii, Nicolae 
Lăpuște, ne-a spus :

— Avansul de timp 
ciștigat față de grafice

ne permite să livrăm 
suplimentar economiei 
naționale, pînă la finele 
lunii august, 430 tone 
utilaj tehnologic pentru 
industria chimică, 19 000 
armături industriale din 
oțel, piese de schimb 
in valoare de 17 mili
oane lei. 70 tone de pie
se turnate din fontă, 
produse chimice auxi
liare și alte produse de 
mic tonaj. La panoul 
de onoare al fruntașilor 
întrecerii se situează 
echipele conduse de 
maiștrii Grigore Dumi- 
traș, Paul Bontea, loan 
David, Gheorghe Al
bert și alții. (Octav 
Grumcza).

în 
rațională 
lectrice și. mai ales, in 
acțiunea de recuperare 
a resurselor energetice.

— în perioada care a 
trecut din acest an — 
ne spune Stelian Gheor
ghiu, inginer-șef al în
treprinderii de rețele e- 
lectrice și energetice 
Buzău — s-au econo
misit, pe ansamblul ju
dețului, peste 6 000 
MWh energie electrică.

prin promovarea unor 
noi tehnologii in proce
sele de producție și a 
asimilării unor produse 
care se realizează cu 
consumuri energetice 
reduse. în același timp, 
au fost atrăse in circui
tul economic resurse e- 
nergetice echivalînd cu 
26 000 tone combustibil 
convențional, 75 la sută 
dintre acestea repfezen- 
tind resurse termice. 
(Stelian Chiper).

Productivitate sporită

Economii de energie electricâ 
si combustibil

O dată cu acțiunile 
susținute pentru ridica
rea continuă a eficien
ței Întregii activități e- 
conomice, în vederea 
Îndeplinirii exemplare a

planului și a programu
lui suplimentar'de pro
ducție pe 1986, oamenii 
muncii din industria ju
dețului Buzău înregis
trează rezultate bune și

— Cu ceea ce am rea
lizat astăzi — ne spune 
inginerul-șef al între
prinderii metalurgice de 
metale neferoase din 
Zialna — producția- 
marfă suplimentară ob
ținută de la începutul 
anului a ajuns la 95 
milioane lei. Succesul, 
pe care îl dedicăm zilei 
de 23 August, a fost ob
ținut pe seama creșterii 
productivității muncii, 
indicator care este mai 
mare cir 6 la sută față, 
de prevederile planului.

— Ce semnificație are 
această precizare ?

— Aceasta înseamnă 
că ne-am angajat cu 
toate forțele în direcția 
întăririi disciplinei teh
nologice și asigurării 
unei funcționări ire
proșabile a instalațiilor. 
Sporul de producție 
realizat se materializea
ză in însemnate canti
tăți de cupru de con- 
vertizor, acid sulfuric, 
sulfat de cupru, sulfat 
de fier, sulfat de mag
neziu șl alte produse 
utile economiei națio
nale. (Ștefan Dinică).

Epoca eroică a edificării noii societăți - inaugurată 
prin gloriosul act revoluționar de la 23 August 1944 
- a maturizării socialismului pe propria sa bază este, 
in același timp, și o epocă de profunde clarificări și 
autoclorificări, de mari eforturi și preocupări pentru 
elaborarea teoretică, pentru regindirea principalelor 
domenii ale construcției socialiste intr-o viziune uni
tară, armonioasă. Sint semnificative in acest sens 
marile prefaceri care au avut loc in concepția despre 
unul din domeniile cardinale ale construcției noii 
orinduiri - democrația socialistă. Mai ales în perioada 
ce a urmat Congresului ol IX-lea, democrația a 
beneficiat de o abordare multilaterală atit ca domeniu 
particular al edificării noii societăți, cit și ca rezultantă 
a întregii opere de construcție socialistă, ca încoro
nare a sa. Este epoca în care, cu aportul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a statuat adevărul 
că democrația socialistă nu se instaurează în mod 
automat, o dată cu asigurarea premiselor social- 
economice, cu infăptuirea marilor transformări revo
luționare din perioada ce a urmat actului de la 
23 August 1944 ; că democrația nu este, simplu, o 
metodă de desemnare, la. anumite intervale, a orga
nelor puterii, pentru că, în acest caz, ea poate sărăci, 
redueîndu-se la aplicarea periodică a unor reguli și 
norme; că ea nu poate fi ■ echivalată nici doar cu 
instituirea unor structuri democratice pentru că, dacă 
acestea nu beneficiază de suportul atît de necesar 
al unui stil corespunzător, al unui nivel de înțelegere 
și interpretare a fenomenelor, al unor obișnuințe 
democratice, atunci ele pot funcționa cu mai puțin 
randament, contribuind în măsură redusă la soluțio
narea problemelor dezvoltării patriei.

Sistemul democrației socialiste edificat în anii de 
după Congresul al IX-lea este o construcție complexă 
care ține cont de toate aceste coordonate, căutind să 
formuleze răspunsuri la comandamentele epocii con
temporane, ale etapei actuale de construcție socia
lista. Robustețea acestui sistem provine atit din exis
tența și funcționarea propriilor sale structuri, cît și din 
vitalitatea pulsațiilor pe care pregătirea cetățenilor, 
spiritul civic, angajarea lor în examinarea și rezolva
rea diferitelor probleme le imprimă acestor structuri.

Democrația este o problemă specifică a construcției 
socialiste ; ea reprezintă, în același timp, o opțiune 
a întregii societăți, un veritabil corolar al activității 
constructive, desfășurate în patria noastră. In spiritul 
acestui adevăr, toate marile domenii ale edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate, de la dez
voltarea economică, a științei, invățămintului, culturii, 
de la perfecționarea relațiilor sociale la îmbogățirea 
orizontului de cunoaștere al oamenilor au fost gîndite 
pentru a susține și asigura înfăptuirea valorilor 
fundamentale ale democrației socialiste.

Istorică realizare a anilor socialismului, sistemul 
democrației muncitorești, revoluționare învederează 
preocuparea constantă a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a edifica un 
sistem unitar de conducere a societății de către 
popor, de a ridica umanismul nou revoluționar, 
chintesență și măsură a democrației socialiste, la 
rangul de valoare conducătoare, de strategie a dez
voltării continue a societății.

Dezbaterea noastră își propune să examineze 
citeva din laturile și preocupările actuale privind 
funcționarea optimă a acestui sistem.
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ultimii ani transformări spectaculoase, înscriindu-se azi printre orașele moderne ale patriei noastre

Porți larg deschise spre luminile

Municipiul Sf. Gheorghe a cunoscut in

EXPERIENȚA VALOROASĂ IN CULTURA CEREALELOR PĂIOASE 
- LARG CUNOSCUTĂ Șl GENERALIZATĂ!

Este evident că producția de ce
reale, și în cazul de față ne vom 
referi la cerealele păioase, în prin
cipal la griu ți orz, deține o pon
dere foarte însemnată în ansam
blul structurii producției agricole 
vegetale. Aceasta este determinată 
de importanța cu totul deosebită 
pe care o au aceste produse pen
tru economia națională, pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a 
populației și satisfacerea altor ne
cesități.

Atenția care $-a dat In decursul 
anilor creșterii producției de ce
reale, prin punerea la dispoziția 
unităților agricole a unei puternice 
baze tehnico-materiale, asigurarea 
unor cantități mari de îngrășăminte 
chimice și de erbicide, crearea de 
soiuri de înaltă productivitate, pro- 

' ducerea de semințe din categorii 
biologice superioare, definirea ce
lor mai potrivite tehnologii pentru 
fiecare zonă de cultură și, nu în 
ultimul rînd, prin pregătirea unor 
cadre de specialiști se reflectă in 
sporirea substanțială a recoltelor 
în ultimii ani.

Corespunde această creștere po
sibilităților mari pe care le are 
agricultura noastră socialistă ? 
Poate crește mai mult producția de 
cereale păioase și pînă la ce ni
vel ? In repetate rinduri, conducerea 
partidului, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
pus în evidență cerința de a spori 
mult producția de griu și orz, ca de 
altfel și la celelalte cereale. Așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului, și in cincinalul actual,

N ,.......—------ . ..... ........................ ..

creșterea puternică a producției de 
cereale reprezintă obiectivul prin
cipal al oamenilor muncii din agri
cultură. Iar pentru aceasta, efortu
rile trebuie îndreptate cu prioritate 
în direcția practicării unei agricul
turi intensive, capabilă să asigure 
obținerea unor sporuri mari de re
coltă.

Desigur, sint numeroși factorii — 
soiurile, sămînța, lucrările solului 
etc., dar nu in ultimul rînd con
știinciozitatea și răspunderea cu 
care sint aplicate cele mai bune 
tehnologii - care condiționează 
direct realizarea unor recolte mari 
de grîu și orz. Dar cele mai con
vingătoare dovezi ale posibilități
lor mari de creștere a produc
ției de cereale păioase sînt rezul
tatele deosebit de bune obținute 
de multe unități agricole în de
cursul ultimilor ani, chiar și în unii 
ani socotiți mai puțin favorabili 
pentru agricultură. Este vorba de 
obținerea unor producții medii la 
hectar de grîu și orz de peste 8 000 
kg. De la asemenea niveluri de 
producție, sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se poate vorbi 
în cazul cerealelor păioase de în
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, ele înfățișînd sub toate as
pectele potențialul uriaș de care 
dispune agricultura noastră socia
listă. Se evidențiază faptul că o se
rie de unități agricole din zone, 
care atit în toamnă la răsărirea și 
înfrățirea griului și a orzului, cît și 
în primăvară sau la începutul verii

la legat și umplerea bobului, nu au 
beneficiat de condiții climatice din 
cele mai bune, au obținut, cu toa
te acestea, producții bune și chiar 
foarte bune, de peste 8 000 kg de 
griu și orz la hectar.

Experiența anului acesta, ca și a 
anilor trecuți a scos în evidență 
multe situații, fapte, exemple care 
accentuează necesitatea ca orga
nele agricole, consiliile populare, 
conducerile unităților agricole și 
cadrele de specialiști să analizeze 
cu mai multă atenție modul cum 
sint aplicate tehnologiile, conștiin
ciozitatea cu care se lucrează. 
Pentru că, practica o dovedește, in 
foarte multe situații, producția de 
cereale păioase este serios dijmui
tă de carențele existente in ce pri
vește respectarea riguroasă a teh
nologiilor, de modul defectuos in 
care se mai lucrează uneori. Din 
multe alte exemple vom arăta doar 
că o serie de unități agricole au 
obținut pe terenuri irigate produc
ții asemănătoare, sau chiar mai 
mici decît pe terenurile neirigate.

In loc de alte considerații de or
din general vom prezenta elemente 
care probează experiențe bune și 
foarte bune, dovedite de produc
țiile mari, de peste 8 000 kg griu 
și orz la hectar, obținute de o serie 
de unități agricole în condițiile de 
sol și climă din diferite zone ale 
ță rii.
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științei și invățămintului
înfăptuirea revoluției de elibera

re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, la 23 August 
1944. a deschis patriei noastre căi 
noi de dezvoltare economică și so
cială în toate sectoarele de activi
tate. marcind astfel un moment 
epocal m istoria poporului român. 
Transformările profunde care au 
avut loc după acest eveniment au 
descătușat forțele creatoare ale 
poporului român, permitind înain
tarea țării noastre .pe drumul so
cialismului, al democrației, al pro
gresului și al păcii.

în domeniul învățămîntului se 
obținuseră o serie de succese în 
ceea ce privește structura și orga
nizarea lui, datorită unor mari 
personalități din trecut, cum au 
fost Spiru Haret și alții. Valorile 
și țelurile orînduirii noastre impu
neau prefaceri substanțiale și in 
domeniul învățămîntului, mai ales 
în ceea ce privește accesibilitatea 
sa, asigurarea condițiilor materiale 
pentru ca școala să poată fi frec
ventată de toți cetățenii. Numeroși 
fii de muncitori și de țărani nu 
aveau acces în școli și, dacă uneori 
reușeau să pătrundă în licee, foarte 
rar ajungeau în invățămintul su
perior. Așa se explică, între alte
le, faptul că după pel de-al doilea 
război mondial țara noastră înre
gistra un procent deloc neglijabil 
de analfabeți.

Edificarea socialismului este, după 
cum se știe, condiționată nemijlocit 
de ridicarea nivelului de cunoștin
țe generale, de cunoștințe profesio
nale și tehnice ale muncitorilor și 
țăranilor, ale tuturor celor chemați 
să asigure dezvoltarea materială și 
spirituală a țării. De aici rezultă 
rolul important pe care trebuie 
să-l joace învățămîntul in societa
tea socialistă, el fiind, așa cum 
strălucit l-a caracterizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, principalul fac-

tor de educație, chemat să pre
gătească în cele mai bune condiții 
cadrele de muncitori, de maiștri și 
de specialiști necesari economiei și 
culturii noastre naționale.

Evaluată din această perspectivă, 
reforma învățămîntului din anul 
1948 a avut meritul de a fi orga
nizat învățămîntul din țara noastră 
exclusiv ca un învățămînt de stat, 
de a-i fi asigurat un caracter ști
ințific, laic și de a fi contribuit 
la democratizarea lui. Democrati
zarea învățămîntului s-a făcut 
prin chiar faptul că el a fost larg 
deschis tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, fără deosebire de 
sex, vîrstă sau de naționalitate. 
S-au creat forme speciale de învă
țămînt pentru cei care în trecut, 
datorită condițiilor vitrege, nti au 
putut urma școala. A fost lichidat 
astfel analfabetismul, această ru
șinoasă moștenire a trecutului. S-a 
dat posibilitatea urmării unor for
me speciale de învățămînt superior, 
îndeosebi de învățămint tehnic su
perior, reparindu-se astfel una din 
nedreptățile făcute clasei munci
toare in regimul burghezo-moșie- 
resc.

Un moment istoric în evoluția 
ascendentă a invățămîntului din 
patria noastră l-a constituit Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
a ridicat problema educării pentru 
mpncă și viață a copiilor, a tinerei 
generații, la rangul de politică de 
stat. S-a plecat de la premisa că 
ridicarea pregătirii profesionale și 
tehnice, a nivelului general de cul
tură și de cunoștințe științifice al 
întregii populații reprezintă un fac
tor calitativ de importanță deose
bită în formarea omului nou. con
structor conștient al socialismului 
și comunismului, in asigurarea 
participării active a tuturor cetă
țenilor patriei noastre la înfăptui
rea celei mai drepte societăți din

lume, în afirmarea personalității 
umane. A rezultat de aici că scopul 
invățămintului trebuie să fie însu
șirea celor mai avansate cunoștința 
din toate domeniile științei și teh
nicii, a celor mai noi cuceriri ale 
cunoașterii umane, formarea unei 
concepții înaintate despre lume și 
viață, a unui amplu orizont de cul
tură, educarea în spiritul dragostei 
de țară, de muncă și învățătură, 
pregătirea temeinică pentru viață, 
astfel incit absolventul 'școlii să 
poată contribui cit mai mult Ia în
florirea patriei.

în politica partidului și statului 
nostru din ultimii 21 de ani s-a 
urmărit ca democratizarea invăță
mîntului să devină o realitate tot 
mai pregnantă prin crearea unor 
condiții care să permită, așa cum 
spunea secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca „tineretul provenit din rînduri- 
le clasei muncitoare și țărănimii să 
urmeze fără grijă cursurile oricărei 
instituții de învățămint“. Ca urma
re, astăzi sint asigurate drepturi 
egale tuturor tinerilor de pe între
gul cuprins al țării, fără nici o 
deosebire, pentru a-și însuși tot 
ceea ce gindirea umană a creat 
mai de preț, pentru a se pregăti 
temeinic în domeniul profesiunii 
alese.

în dezvoltarea permanentă a ști
inței și invățămîntului, in îndruma
rea atentă și competentă, în condu
cerea lor nemijlocită, o contribuție 
esențială aduce tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămintu- 
lui. în perioada 
dar extrem de 
gată în realizări*

relativ scurtă, 
densă, de bo- 
inaugurată de

Acad. Radu P. VOINEA
(Continuare în pag. a IV-a)
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PE SOLURI BINE LUCRATE, CU SOIURI DE MARE PRODUCTIVITATE Șl TEHNOLOGII 
APLICATE RIGUROS, LA PRODUCȚIA DE CEREALE PĂIOASE w 1

HECTARUL POATE DA 8000 KG ȘI CHIAR MAI MUT!
Plutonul unităților fruntașe

este ajuns din urmă
Despre EXPERIENȚA 

JUDEȚULUI OLT, la care 
de curind ne-am referit pe 
larg și la care vom reveni 
din nou în zilele următoa
re, vom arăta de astă dată, 
succint, un fapt care reți
ne și trebuie să rețină a- 
tenția ca fiind deosebit de 
important. Anume, aici s-a 
petrecut ceea ce am putea 
numi un fenomen de omo
genizare. de apropiere a 
majorității unităților agri-

peste 8 000 kg/ha............................. 9 unități
între 7 000—8 000 kg/ha , • • • • 8 unități
între 6 000—7 000 kg/ha ..... 24 unități
între 5 000—6 000 kg/ha ..... 48 unități
între 4 000—5 000 kg/ha....................... 45 unități
sub 4 000 kg/ha.............................  . 19 ținități

Analiza acestui tabel im
pune dintr-un început a- 
tenției faptul că distanța 
dintre plutonul unităților 
fruntașe și restul unităților 
s-a micșorat simțitor și că 
în mod sigur, in scurt timp, 
majoritatea unităților vor 
ajunge la aceleași niveluri 

•ridicate de producție. Din
colo de respectarea pro- 
priu-zisă a tehnologiilor, 
aceasta denotă o înaltă ca
litate a muncii, o conștiin
ciozitate deosebită, care, se 
poate spune, fără a greși, 
reprezintă principalele ele
mente ce caracterizează ex
periența județului Olt. în 
ultimă instanță, aceste ele
mente constituie chintesen
ța strategiei elaborate de 
comitetul județean de 
partid pentru materializa
rea neabătută a sarcinilor, 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea puternică a pro
ducției agricole.

înfăptuirea fermă a pro
gramelor stabilite de co
mitetul județean de partid 
pentru creșterea fertilită
ții solurilor și folosirea in
tensivă a întregului fond 
funciar s-a concretizat in 
ultimii ani în obținerea de 
producții din ce în ce mai

Cercetare, experimentare și...

la un pas de 10000 kg la hectar
COOPERATIVA AGRI

COLA TOPOLOVĂȚU 
MARE DIN JUDEȚUL TI
MIȘ, unitate distinsă in 
cinci rinduri cu înaltul ti
tlu de Erou al Muncii 
Socialiste, a obținut și in 
acest an recolte mari de 
cereale păioase. La orz 
producția medie a atins 
9 610 kg la hectar, iar la 
griu 8 474 kg la hectar, 
recolte care aici sînt so
cotite de mai multi ani 
obișnuite. în discuția pe 
care am avut-o cu ingine
rul-șef al unității, Nicolae 
Lungu, am căutat să des
cifrăm citeva din resortu
rile acestor producții.

„Tehnologia orzului și a 
griului este cunoscută în 
toate unitățile — ne-a spus 
interlocutorul nostru. Fac
torul care ne asigură nouă 
asemenea producții este 
seriozitatea cu care ne 
ocupăm de adaptarea teh
nologiei cadru la condiți
ile specifice zonei. Ba mai 
mult, cu forțe proprii, dar 
și cu sprijinul cercetători
lor și specialiștilor de la 
Institutul agronomic Timi
șoara și Stațiunea de cer
cetări agricole Lovrin cău
tăm să le îmbunătățim. în 
fiecare an, noi „sacrifi
căm" din suprafața ara
bilă cîte 20—25 ha pentru 
loturile demonstrative. La 
prima vedere ar părea că 
e o pierdere pentru pro
ducție. Asta doar aparent, 
deoarece, în următorii ani, 
prin alegerea celor mai 
valoroase soiuri și elabo
rarea unor elemente noi 
de tehnologie obținem spo
ruri de recoltă de ordinul 
a mii de kilograme la hec
tar. Altfel spus, cimpul 
propriu de cercetare ne dă 
posibilitatea să gindim în 
perspectivă".

Interlocutorul nostru s-a 
referit în continuare la 
două din verigile tehnolo

Totul depinde de oameni.

de priceperea și răspunderea lor
La I.A.S. BAILEȘTI, ju

dețul Dolj, s-a obținut in 
acest an cea mai mare 
producție de orz din istoria 
unității : 8 080 kg de pe
fiecare din cele 150 hectare 
cultivate. Acest succes este
și mai bine pus in lumină 
dacă avem in vedere faptul 
că sporul de 2 030 kg la 
hectar, realizat peste pre
vederile de plan, este echi
valent cu producția obținu
tă de unele unități agricole 
din județ.

Comunistul Vasile Dul- 
gheru, inginerul-șef al uni
tății, s-a arătat evident

cole de unitățile agricble 
de vîrf. Astfel, producțiile 
medii la hectar de griu și 
orz destul de ridicate rea
lizate in acest an pe an
samblul județului rezultă 
nu din „vîrfuri" foarte 
înalte și producții mici, ci 
din niveluri ridicate in 
majoritatea unităților agri
cole. Este lucru probat de 
clasificarea unităților agri
cole după nivelul produc
ției medii de griu obținute: 

mari. în acest an, bunăoară, 
s-au realizat, în medie la 
hectar, 7 000 kg de orz si
5 600 kg de griu pe întreaga 
suprafață cultivată cu aces
te cereale.

Este concludentă evolu
ția producției de griu 
care, de la 1 722 kg in 
anul 1965 a crescut la 
3 142 kg in 1980, la 4 704 
kg în anul 1984 și la 5 690 
kg in acest an, ceea ce 
înseamnă depășirea pro
ducției medii planificate 
cu 26 Ia sută.
Pentru a ilustra cum s-a 

acționat concret în vederea 
creșterii producțiilor ne 
vom referi la una din uni
tățile agricole care a intrat 
în acest an în elita unități
lor fruntașe. Este vorba de 
COOPERATIVA AGRICO
LA URZICA, care a trecut 
de „bariera" celor 8 000 kg 
griu în medie la hectar. Ion 
Mitroi, inginerul-șef al uni
tății, ne-a relatat :

— în ultimii 5 ani am 
obținut producții tot mal 
bune, care au crescut trep
tat, de la 4 000 la aproape
6 000 kg/ha, nedepăsind 
însă această cifră. Anul 
trecut ne-am mobilizat in 
mod exemplar pentru a 
crește și mai mult produc
ția. Acum,'după obținerea 
a 8 043 kg in medie la hec

gice specifice culturilor de 
cereale păioase puse la 
punct la Topolovățu Mare 
și pe care le consideră ho- 
tăritoare pentru obținerea 
unor producții ridicate. 
Prima se referă la rotația 
culturilor. Termenii „gnu 
după griu" sau „monocul- 
tură" au ieșit definitiv din 
vocabularul specialiștilor 
de aici. Orzul, bunăoară, 
se seamănă numai in te
renuri cultivate anterior cu 
trifoi (unitatea dispune în 
fiecare an de o suprafață 
de 600 hectare de trifoi), 
iar griul se seamănă nu
mai după soia, cultură care 
ocupă anual in jur de 
1 000 hectare. Calitățile a- 
cestor plante premergătoa
re pentru obținerea unor 
producții ridicate de ce
reale sînt binecunoscute. 
O a doua verigă tehnolo
gică prezentînd caracter 
de noutate se referă la se
mănat. începind din toam
na trecută la Topolovățu 
Mare insămințarea griului 
se execută in rinduri în
crucișate. Adică, întîi se 
seamănă într-o direcție a 
tarlalei, folosindu-se ju
mătate din cantitatea de 
semințe prevăzută pentru 
un hectar, iar apoi lucra
rea se execută din nou 
perpendicular pe prima 
direcție. Ce se realizează 
pe această cale ? Față de 
semănatul obișnuit intr-un 
singur sens, la 12.5 cm dis
tanță între rinduri, acum 
se obține o desime mai 
mare de 1 000 plante re- 
coltabile pe metrul pătrat. 
Dar ayantajul cel mai în
semnat constă în distri
buirea egală a zonelor de 
nutriție între plante, ceea 
ce face posibilă valorifi
carea eficientă de către a- 
cestea a întregului poten
țial productiv al solului, 
atît cel natural, cît și cel 
dat de aportul îngrășămin- 

nemulțumit cînd, cu scopul 
de a stimula dialogul, am 
încercat să punem drept 
piatră de temelie a acestei 
producții-record fertilitatea 
ridicată a solului din aceas
tă zonă.

— Cel ce muncește pă
mîntul cu pasiune, cu dra
goste și răspundere o știe: 
nu există pămint bun și 
pămint „leneș". Există doar 
oameni vrednici și oameni 
din... ceilalți. Or, la noi. zic 
eu, oamenii sint principalii 
autori ai producției bune 
de orz obținute anul aces
ta. Pe ce mă bazez ? De la 

tar pe toate cele 460 ha 
cultivate, sînt în măsură să 
afirm că aceste niveluri nu 
reprezintă obiective de nea
tins, ci stau în puterea 
noastră. Totul este să lu
crezi cum trebuie pămîntul 
și să aplici fiecare verigă 
din tehnologie la cel mai 
înalt nivel agrotehnic.

Am reținut citeva ele
mente socotite a fi deter
minante pentru nivelul pro
ducției realizate. Amplasa
rea culturii s-a făcut după 
leguminoase și porumb, 
numai 60 ha s-au semănat 
cu griu după griu în anul 
întîi. Au fost cultivate so
iurile „Fundulea 29“, „Lo- 
vrin 32“ și „Rana". La eli
berarea de paie a terenului 
au fost adunate în întregi
me resturile vegetale. Ara
tul s-a făcut la o adîn- 
cime de 20—25 cm, in func
ție de planta premergătoa
re, iar la pluguri s-au ata
șat scormonitoare, mărin- 
du-se astfel adîncimea de 
mobilizare a solului cu 
12—15 cm. S-au adminis
trat 80 kg azot și 120 kg 
fosfor în substanță activă. 
Semănatul a fost efectuat 
in perioada 1—7 octombrie, 
asigurîndu-se o densitate, 
în funcție de soi. de 
500—600 boabe pe metru 
pătrat, după care s-a apli
cat udarea de răsărire. în 
iarnă, s-a mai aplicat o 
fertilizare fazială cu 100 kg 
azot substanță activă, iar 
în aprilie griul a fost erbi- 
cidat. în vegetație, cultura 
a fost irigată de două ori 
cu cite 400—500 metri cubi 
de apă pe hectar. Recolta
rea a durat doar 7 zile bune 
de muncă, evitindu-se pier
derile.

La Urzica, ca de altfel în 
toate unitățile agricole din 
județul Olt, oamenii se 
gindesc acum la noua re
coltă. Anul acesta le-a ofe
rit o bogată experiență 
pentru a obține producții 
și mai mari în anul viitor.

Mlhal
GRIGOROȘCUTA 
corespondentul „Scinteii*

telor organice și chimice. 
Și apoi, un alt avantaj : 
se înlătură definitiv, even
tualele greșuri la semănat, 
întrucît cel puțin la unul 
din sensurile de semănat 
palma de pămint „scăpa
tă" inițial, pină la urmă, 
tot primește sămință. Acest 
sistem nou de semănat, 
care aduce un plus de ci
teva mii de kilograme la 
hectar, a fost experimen
tat timp de 4 ani și, nu
mai după desprinderea 
unor concluzii certe, s-a 
trecut la generalizarea lui.

Despre gîndurile de vi
itor ale cooperatorilor de 
la Topolovățu Mare am 
discutat cu președintele 
unității, Eroul Muncii So
cialiste, loan Josu :

— în inimile noastre 
stăruie și acum căldu
ra cuvintelor pe care ni 
le-a adresat aici, la 
noi acasă, conducătorul 
iubit ăl partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
septembrie 1984, de a 
munci mai bine, de a da 
țării mai mult grîu, po
rumb și carne. Iar înalta 
apreciere dată muncii noas
tre că „la Topolovățu Mare 
nu s-au făcut minuni, ci 
s-a lucrat cu spirit revo
luționar, cu dragoste față 
de patrie" ne-a mobilizat 
pe toți în a face totul pen
tru a obține producții și 
mai mari. Și am reușit să 
obținem și în acest an 
producții ridicate — livrînd 
suplimentar la fondul de 
stat însemnate cantități de 
grîu și orz, dar care vor 
crește sigur în anul viitor, 
întrucît sîntem hotărîți să 
acționăm și mai energic 
pentru a aplica în produc
ție tot ceea ce creează nou 
și valoros știința și prac
tica agricolă.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

Început colectivul de spe
cialiști și mecanizatori din 
unitatea noastră a avut am
biția să dovedească că se 
pot obține producții mari 
atunci ciișd pămintul este 
lucrat științific. Cum am 
acționat concret ? Sămința 
din soiul „Miraj", din ca
tegoria biologică elită, am 
introdus-o la 4—6 cm sub 
brazdă, pe un teren pregă
tit grădinărește, la mijlo
cul lunii septembrie, la o 
distanță de 8,3 cm între 
rinduri, asigurind o densi
tate de 500 boabe germipa- 
bile pe metrul pătrat. Fer-

EXPERIENȚA JUDEȚULUI OLT

unități 
unități 
unități 
unități 
unități 
unități

7 000-8 000
6 000-7 000
5 000-6 000
4 000-5 000

4 000 kg/ha

Nivelul ridicat al producției 
de grîu în unitățile agricole

tilizarea cu îngrășăminte 
chimice am efectuat-o în 
trei etape, după metoda 
bilanțului elementelor nu
tritive, propunindu-ne din 
capul locului o producție 
de cel puțin 8 000 kg la 
hectar. Dozele stabilite au 
fost administrate Înainte de 
semănat, in timpul iernii, 
cu avionul, și, ultima dată, 
concomitent cu combaterea 
buruienilor, in amestec cu 
erbicidul. Unul din factorii 
hotăritori in obținerea a- 
cestei producții l-a consti
tuit aplicarea udărilor. La 
trei zile după semănat am 
administrat o udare de a- 
provizionare cu 300 mc de 
apă la hectar pentru a se 
asigura răsărirea boabelor

Avantajele terenurilor irigate

— bine folosite!
„Ziua de 23 iunie 1985, 

zi în care secretarul ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 

in totalitate șl înfrățirea 
lor. în luna mai a fost iri
gată din nou intreaga su
prafață cu 600 mc de apă 
la hectar.

„în concluzie — a preci
zat Aurelian Feroiu, direc
torul unității — dacă se res
pectă intocmai tehnologiile 
stabilite se obțin produc
țiile scontate. Fiecare veri
gă își are importanța ei 
bine precizată. Recoltarea, 
bunăoară, este una din lu
crările hotăritoare. Dacă nu 
o faci la timp și, măi ales 
în timp foarte scurt, poate 
compromite eforturile de 
un an de zile. La noi în
treaga suprafață de orz a 
fost recoltată în pirgă, nu
mai în trei zile. Și încă un 

ne-a făcut marea cinste de 
a efectua o vizită de lu
cru pe ogoarele I.A.S. 
DRUMU SUBȚIRE, va ră- 

amănunt : absolut toate 
lucrările prevăzute în teh
nologie au fost executate 
numai sub ochii și cu con
tribuția nemijlocită a șefi
lor de fermă, care. Ia noi. 
sint cei dinții muncitori 
agricoli".

Este această producție- 
record de orz o excepție in 
activitatea I.A.S. Băilești ? 
Nicidecum ! Argumentul : 
producția de griu obținută 
în acest an este de 5 770 kg 
la hectar, iar la cultura 
porumbului producția a 
fost evaluată la aproape 
10 000 kg boabe la hectar,

Nicolae BĂBAlAU 
corespondentul „Scinteii*  

mine înscrisă cu litere de 
aur în cartea de onoare a 
unității noastre, ca și a a- 
griculturii căiărășene. Cu 

acei prilej am primit indi
cații concrete, deosebit de 
prețioase, pentru a spori 
rodnicia celor peste 7 500 
hectare aflate in totalitate 
în sistem irigat — ne-a 
spus tovarășul loan Ro
man, directorul tehnic al 
întreprinderii. Pe această 
bază am intocmit un plan 
minuțios de măsuri pentru 
a obține producții mari la 
toate culturile". Și iată că 
în acest an, munca făcută 
cu pricepere și răspun
dere a început să ro
dească. Pe cele 600 hec
tare cultivate cu orz pro
ducția medie obținută a 
fost de 7 396 kg la hectar. 
Din această suprafață însă 
pe 470 hectare s-a reali
zat, în medie la hectar, 
cîte 8 320 kg, Iar pe o solă 
de 100 hectare producția 
medie a depășit 8 500 kg. 
Am solicitat interlocutoru
lui nostru să se refere la 
cauzele acestor diferențieri 
mari pe care le ascunde 
„media". „Firește, ne-am 
pus și noi întrebarea de 
ce nu am obținut peste 
8 000 kg de orz pe toată 
suprafața cultivată — a 
continuat directorul tehnic. 
Analiza atentă a modului 
în care s-a lucrat a evi
dențiat diferențe mari in 
aplicarea corectă a tehno
logiei de la o parcelă Ia

O demonstrație convingătoare,

un îndemn la mai mult
Producții medii la hectar 

de 8 084 kg orz pe intrea
ga suprafață de 480 ha și 
de 5 200 kg griu pe 1 678. 
ha cultivate, obținute la 
I.A.S. „MIHAIL KOGAL- 
NICEANU" din județul 
Constanța ar putea consti
tui un motiv real de satis
facție. Totuși, colectivul a- 
cestei unități nu este pe 
deplin mulțumit de aceste 
rezultate. Experiența pro
prie le-a dovedit că produc
ția medie la griu putea fi 
cu aproape 3 000 kg la hec
tar mai mare. Argumentul? 
Producția medie de 8116 
kg Ia hectar obținută pe 
o solă de 80 ha la ferma 
nr. 5.

— Recolta aceasta, ne 
spune inginerul Gheorghe 
Popa, șeful fermei, ne-a 
demonstrat că atunci cînd 
acordăm atenția cuvenită 
absolut tuturor verigilor 
tehnologice, de la semănat 
și pînă la recoltat, pro
ducțiile socotite altădată 
recorduri teoretice pot de
veni în mod sigur produc
ții medii pe întreaga su
prafață. Cum am procedat 
pe această solă ? Cu doi 
ani în urmă a fost fertili
zată cu 50 tone aunoi de 
grajd la hectar. Terenul a 
fost arat în vară, admi- 
nistrîndu-se sub brazdă 100 
kg fosfor și 100 kg pota
siu, substanță activă, la 
hectar. întrucît în vara și 
toamna trecută ne-am con

Intre factorii decisivi, la loc de
frunte — experiența bună

Din 1982. cînd C.A.P. SA- 
NISLAU din județul Satu 
Mare trecea, pentru prima 
oară, peste limita de 6 000 
kg griu la hectar, o dată cu 
amplificarea propriei expe
riențe, producțiile de griu 
au crescut de la an la an, 
reușindu-se ca în 1986 să 
se obțină pe 730 hectare o 
producție medie de 8 233 kg 
la hectar. Președintele coo
perativei, inginerul Liviu 
Groza, ne-a înfățișat citeva 
elemente care dovedesc că 
în această unitate experien
ța în cultivarea griului s-a 
îmbogățit permanent.

Un prim element îl con
stituie evitarea în totalita
te a cultivării griului după 
griu. în 1982. pe un sfert 
din suprafață se cultiva 
încă griu după griu. Pre
mergătoarele cele mai bune 
pentru griu s-au dovedit a 
fi leguminoasele anuale și 
perene, cartofii, cînepa și 
porumbul. Densitatea ridi
cată Ia semănat este un alt 
factor decisiv, care trebuia 
calculat riguros pentru a 
obține producții mari. Dacă 
în 1982 se realiza o densi
tate doar de 650 spice re- 
coltabile pe metrul pătrat, 
în 1986 s-a ajuns ca de la 

Chiar ți din aceste exemple sumar prezentate aici, dar care pot fi aflate 
in foarte multe unități agricole din fiecare județ, rezultă că in cadrul aceleiași 
unități și la aceeași cultură s-au obținut parțial, pe anumite suprafețe, producții 
foarte bune, iar pe alte suprafețe producții mat puțin bune. Desigur, nu in toate 
unitățile și nu pe toate terenurile din diferitele zone de cultură se pot realiza 
recolte la nivel asemănător, de peste 8 tone de cereale păioase la hectar. Dar, 
in aceleați unități agricole, unde diferențele in ce privește calitatea solului, 
nu sînt semnificative, evident diferențele de recoltă nu-și au justificare. Cum, 
de asemenea, nu-și pot găsi justificare nici diferențele de producție dintre uni
tăți, unele chiar vecine, situate in județe care, in ansamblu, dispun de condiții 
de sol și climă omogene.

Desigur, cum subliniam, asemenea diferențe de recoltă nu se justifică, dar 
ele există, constituie o realitate, care evidențiază poate cel mai convingător 
rezervele mari de care dispun unitățile agricole pentru a crește substanțial pro
ducția de grîu și orz și, evident, la toate celelalte culturi. Fiindcă ceea ce este 
posibil pe 100 sau 1 000 de hectare, se poate realiza la nivelul întregii țări, 
generalizind larg experiența pozitivă dobindită pe un milion de hectare și 
chiar pe suprafețe mai mari cultivate cu griu și orz. Demonstrația marilor posi
bilități existente în acest sens a fost făcută, și nu doar intr-un loc sau altul, 
ci in foarte multe unități agricole.

Important este să se valorifice pe suprafețe cit mai mari experiența și 
învățămintele acumulate.

Pagină organi^tă de Aurel PAPADIUC

alta șl mai ales de la o 
etapă la alta. Nu voi in
sista asupra lucrurilor 
bune pe care le-am făcut, 
ci mă voi referi la unele 
neajunsuri depistate, pe 
care le vom înlătura cu 
desăvirșire din activitatea 
noastră. Am in vedere ele-’ 
mentul hotărîtor pentru 
obținerea de producții 
mari de cereale păioase 
pe terenurile irigate și 
anume aplicarea în toam
nă a udărilor de aprovi
zionare. Rezultatele obți
nute, diferite de la o par
celă la alta, ne-au de
monstrat cît de mult con
tează această udare. Acolo 
unde nu a fost efectua
tă cu toată atenția și 
răspunderea, la timpul 
optim și cu cantitatea 
necesară de apă, adică 
800 mc de apă la hectar, 
rezultatele au fost cu peste 
2 000 kg mai mici la hec
tar. Unde s-a efectuat 
bine această lucrare, am 
avut posibilitatea ca prin- 
tr-o singură trecere cu 
agregatul complex să exe
cutăm discuitul, grăpatul 
și nivelatul în două sen
suri, pentru uniformizarea 
perfectă a terenului și pre
gătirea corespunzătoare a 
patului germinativ. în fe
lul acesta semănatul s-a 
făcut in condiții de foarte 

fruntat cu o secetă înde
lungată, la începutul lunii 
septembrie am aplicat o 
udare de aprovizionare cu 
800 mc apă la hectar. Se
mănatul s-a făcut, in rin
duri dese, la mijlocul 
lunii septembrie, în peri
oada optimă, asigurind 
550—600 boabe germinabile 
pe metrul pătrat din soiul 
Fundulea 133 elită. întru- 
cit seceta a persistat, am 
administrat și o udare de 
răsărire cu 400 mc apă la 
hectar, după care cimpul a 
înverzit uniform, iar pină 
în iarnă griul a avut timp 
să înfrățească. în luna fe
bruarie, am administrat 
încă o doză de 45 kg azo
tat de amoniu la hectar, o 
alta fiind aplicată în luna 
aprilie. în primăvară, am 
efectuat o lucrare cu tă
vălugul pentru spargerea 
crustei și asigurarea ade
renței rădăcinilor în sol, 
după care s-a făcut erbi- 
cidarea. in soluția respec
tivă administrîndu-se și 
cite 10 kg uree la hectar, 
în lunile aprilie și mai am 
mai efectuat două udări 
cu cîte 800 mc apă la hec
tar. Pe 3—4 iulie a în
ceput secerișul care s-a 
încheiat în timp record, 
fără pierderi. în prealabil 
însă, o primă satisfacție 
am avut la recoltarea or
zului, unde pe cele 50 hec
tare cultivate am obținut 
8 300 kg la hectar, cultu

700 boabe să se obțină 850 
de spice pe metrul pătrat. 
Pentru anul viitor insă, 
obiectivul este ca de la 8Ș0 
boabe să se obțină 1 000 
plante recoltabile pe me
trul pătrat. Tratamentele, 
2—3 la număr, pentru com
baterea bolilor foliare, de 
asemenea de o importanță 
deosebită pentru recoltă, 
s-au făcut in acest an pe 
intreaga suprafață, spre 
deosebire de anul 1982 cind 
s-au făcut doar pe 100 
hectare.

Președintele cooperativei 
ne-a vorbit și de alte „sub
tilități" agrotehnice care 
adesea „scapă" altor uni
tăți, aceasta, desigur, cu 
prețul unor producții mai 
scăzute. Bunăoară, îngră- 
șămintele naturale se ad
ministrează nu direct pen
tru griu, ci plantelor pre
mergătoare acestuia. Unul 
din motive : prin prașilele 
repetate la culturile pre
mergătoare , se diminuează 
considerabil rezerva de se
mințe de buruieni, pe care 
le conțin ingrășămintele 
naturale. Procedind astfel, 
în anul următor cultura de 
grîu este mult mai puțin 
infestată de buruieni. Apoi, 

bună calitate și am avut 
o răsărire explozivă și 
uniformă.

— Cum veți folosi aceas
tă experiență pentru pro
ducția anului viitor ?

— Pentru anul 1987 am 
stabilit de pe acum măsu
rile cuvenite pentru res
pectarea severă a tehnolo
giei folosite pe suprafețele 
de pe care am obținut pes
te 8 500 kg orz, astfel incit 
ea să fie aplicată pe 
toată suprafața cultivată. 
După părerea noastră, ho
tăritoare rămîne capacita
tea șefilor de fermă, a 
specialiștilor de a mobili
za operativ și în momentul 
oportun toate mijloacele 
necesare pentru a efectua 
în timpul cel mai scurt și 
de cea mai bună calitate 
fiecare lucrare. Se spune 
că toamna se numără bo
bocii. Din propria noastră 
experiență, la păioase, 
toamna se asigură circa 90 
la sută din nivelul pro
ducției pe care o „numă
răm" vara. Așadar, pentru 
noi campania orzului ’87 a 
început deja sub semnul 
unei înalte exigențe.

Mihail 
DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

ră la care tehnologia apli
cată a fost aceeași ca la 
griu.

— Nu se puteau obține 
asemenea producții pe toa
tă suprafața cultivată cu 
griu și orz ?

— Fără nici o îndoială 
— ne-a precizat ing. Du
mitru Anghelina. directo
rul întreprinderii — pro
ducția medie de pe cele 
80 ha se putea realiza pe 
toate cele 1 678 ha culti
vate cu grîu, dacă n-am 
fi avut abateri de la teh
nologia aplicată pe aceas
tă solă. Să mă explic. O 
bună parte din suprafața 
cu griu a fost semănată 
după porumb. întrucît însă 
am întîrziat recoltarea po
rumbului, au intirziat și 
arăturile și pregătirea te
renului, din care cauză 
udarea de aprovizionare nu 
s-a mai putut face pe în
treaga suprafață. Ca ur
mare. deși în primăvară 
celelalte lucrări au fost 
făcute la timp și cu răs
pundere, greșelile din 
toamnă n-au mai putut fi 
remediate, ele resimtindu- 
se la... cîntar. De aici și 
concluzia că lucrările din 
toamnă sînt primordiale și 
hotăritoare pentru cultura 
griului, precum temelia 
unei clădiri pentru trăini
cia ei.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii*  

semănatul se face în ară
tură bine așezată, pentru 
ca sămința să rămină in sol 
la aceeași adincime. în fe
lul acesta se evită fenome
nul de „descălțare" a griu
lui in iernile geroase.

Ce perspective sînt des
chise producțiilor viitoare 
de griu in această unitate? 
Președintele cooperativei, 
de pasiunea, competența și 
perseverența căruia se lea
gă in mare măsură produc
țiile ridicate la griu și 
la celelalte culturi realizate 
de această unitate, ne răs
punde cu optimism :

— Pămintul ne-a dovedit 
statornic că poate să dea 
mereu mai mult, dacă j se 
dă la vreme ce-i trebuie 
și dacă lucrările din teh
nologie sint executate la 
timp și ireproșabil. Vom 
persevera, pentru a ne con
solida și îmbogăți propria 
experiență cu noi elemente 
ale științei agrotehnice, cu 
grijă mereu sporită pentru 
calitatea lucrărilor, spre a 
ne apropia treptat de mult 
rivnita producție de 10 000 
kg la hectar.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"
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i „Considerăm că am creat un cadru larg democratic, j 
! unic în felul său, care permite oamenilor muncii, j 
ț tuturor cetățenilor să participe în mod organizat j 
j la dezbaterea tuturor problemelor privind dezvoltarea j 
j noastră, la elaborarea politicii interne și externe" j j NICOLAE CEAUȘESCU j

SISTEMUL
DEMOCRAȚIEI

-reahzare istorică a anilor socialismului
Lei dezboterea „Scînteii" pe această temă participă : prof. univ. dr. 

Petru Pinzaru, Academia „Ștefan Gheorghiu”, lacob Toplicean, secretar 
al corpitetului de partid din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara, 
dr. Ghttorghe Butaru, Institutul de petrol și gaze Ploiești, Petrache Bo
tezata, președintele C.A.P. Schela, județul Galați.

Cadru unitar și armonios 
de conducere a societății 

de către popor

RED. : La începutul dezbaterii 
noastre, ar fi, credem, firesc să in
sistăm asupra' cadrului organizatoric 
de care beneficiază astăzi democrația 
noastră socialistă.

PETRU PINZARU : Dezvoltarea 
democrației socialiste decurge din 
complexitatea și amploarea procesu
lui de edificare a noii orinduiri. 
Toate marile transformări care au 
urmat revoluției declanșate la 23 
August — cucerirea de către clasa 
muncitoare, in alianță cu țărănimea 
și intelectualitatea, a puterii poli
tice, naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, desființarea 
exploatării omului de către om, în
făptuirea egalității in drepturi a 
tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate — au asigurat 
unele din premisele esențiale ale 
democrației socialiste. Viața a arătat 
că statuarea acestor premise nu 
asigură prin ele insele și o viață 
democratică autentică, pentru aceas
ta fiind necesar un sistem de orga
nisme democratice prin ințermediul 
cărora masele să participe la 
procesul de dezbatere și adoptare a 
hotăririlor. Intrucit acest cadru a fost 
creat in anii ce au urmat Congre
sului al IX-lea, la inițiativa și cu 
contribuția nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, putem afirma cu 
deplin temei că această perioadă 
este perioada înfloririi democrației 
socialiste, a împlinirii vocației sale 
umaniste. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „socialismul nu se 
poate construi decit pe baza celor 
mai largi forme democratice de 
participare a poporului. Am formu
lat teza construcției socialiste cu 
poporul și pentru popor. Aceasta 
înseamnă a asigura cadrul corespun
zător pentru ca masele populare, 
întregul popor să poată participa în 
mod organizat și conștient la condu
cerea societății".

O imensă importanță în dezvoltarea 
democrației noastre socialiste a avut-o 
teza tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la necesitatea înlocuirii 
noțiunii de „dictatură a proletaria
tului" — care nu mai exprima de 
mult noua structură socială și de 
clasă, precum și esența nouă a sta
tului socialist — cu noțiunea de 
stat al democrației muncitorești, re
voluționare. Aceasta a creat cadrul 
propice pentru dezvoltarea nu nu
mai a instituțiilor democratice, dar 
și premisele pentru amplificarea 
climatului și mentalităților democra
tice, participative, pentru promo
varea consecventă a principiilor 
umanismului și respectarea neabătu
tă a legalității socialiste.

GIIEORGIIE BUTARU : O parti
cularitate deosebit de importantă a 
procesului lărgirii democrației, de 
fapt principala sa direcție de dez
voltare o reprezintă adincirea de
mocrației directe, care presupune 
participarea nemijlocită a maselor la 
conducerea treburilor obștești, la 
activitatea de decizie. Democrația 
directă îșl găsește un larg cimp de 
afirmare în. sfera hotăritoare a pro
gresului societății — cea a produ

Inițiativă și răspundere 
in valorificarea structurilor 

democratice

RED. : De nenumărate ori. așa 
cum s-a arătat și in dezbaterea noas
tră, secretarul, general al partidului 
a subliniat că principala cale de dez
voltare a democrației noastre socia
liste este valorificarea cadrului de
mocratic existent. V-am propune să 

cerii bunurilor materiale. Extin
derea participării maselor la activi
tatea decizională urmărește optimi
zarea conducerii și organizării între
prinderilor iar, pe de altă parte, 
dezvoltarea personalității umane, 
valorificarea potențialului său crea
tor. Dezvoltarea democrației eco
nomice relevă nemijlocit amplifi
carea procesului de adincire a de
mocrației muncitorești, posibilitățile 
reale pe Care le are clasa munci
toare, devenită clasă conducătoare a 
societății, de a participa efectiv la 
conducerea economiei, la buna gos
podărire a unităților socialiste.

Din această perspectivă, se evi
dențiază și mai clar importanța deo
sebită a instituționalizării adunărilor 
generale și a consiliilor oamenilor 
muncii, ca organe colective de con
ducere a unităților socialiste. Pe 
plan național au fost instituite con
gresele și conferințele, consfătui
rile pe ramuri și sectoare, precum 
și organismele permanente ale unor 
asemenea foruri — Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii, Consiliul 
Național al Agriculturii etc. in ca
drul .cărora oamenii muncii dezbat 
și soluționează problemele principale 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării. Parte componentă a democra
ției directe, una din formele ei 
fundamentale de existență, vizitele 
de lucru efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in uni
tăți industriale și agricole, pe șan
tiere de construcții, in instituții 
social-culturale și de învățămint, in 
institute de cercetare, acolo unde 
interesele construcției socialiste o 
cer, au prilejuit ample analize la 
fata locului, împreună cu muncitori, 
țărani, specialiști, cadre dț condu
cere, ale problemelor pe care le 
ridică înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a țării la fiecare loc de 
muncă.

Astfel. In anii care au urmat celui 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
în România s-a edificat un nou 
cadru al democrației' socialiste, un 
cadru original, exprimat printr-o 
mare varietate de structuri și forme, 
armonios articulate, prin care toți 
oamenii muncii iși pot afirma în 
mod direct dreptul de opțiune și 
decizie în ce privește politica in
ternă și externă a țării. Un sistem 
unitar alcătuit din organe și orga
nisme ce își desfășoară activitatea 
în toate unitățile economice și 
sociale, precum și la nivel național, 
in centrul cărora se află principiile 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești. „Am realizat — sublinia 
secretarul general al partidului — 
un sistem unitar de conducere a 
țării de către popor, o democrație 
economică și socială dc tip nou, care 
ne permite să valorificăm larg ini
țiativa, experiența și capacitatea de 
creație a maselor Ia înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Acum, esențial este să asigurăm 
buna funcționare a acestui cadru 
democratic, folosirea deplină a po
sibilităților pe care le oferă".

discutăm in continuare această pro
blemă de mare actualitate.

IACOB TOPLICEAN : Vorbind 
despre democrație, aș dori să întorc 
puțin roata timpului înapoi, pentru 
a înțelege mai bine preocupările 
noastre actuale în .direcția valorifi

cării cadrului democratic de care 
dispunem.

Trei au fost etapele de creștere 
ale combinatului in care ^lucrez in 
anii de după 23 August : 1944—1950 
— refacerea ; 1951—1964 — dezvol
tarea capacităților de producție ; 
1965—1986 — modernizarea de tip 
intensiv. De patru ori ne-a vizitat 
secretarul general al partidului : in 
1966, 1974, 1977 și 1982. Tot ceea ce 
există nou aici în combinat, toate 
modernizările reprezintă traducerea 
în viață a indicațiilor și orientărilor 
primite cu prilejul vizitelor de lu
cru ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Astăzi ne trebuie cam o săptămînă 
pentru a realiza toată producția 
anului naționalizării. Și dacă atunci 
scoteam 71 de mărci de oțel și 46 
tipodimensiuni de laminate, acum 
livrăm curent in țară și pentru 
export aproape 300 de 'mărci de oțe

AMPLU DIALOG CU POPORUL
In cei peste 21 de ani care au urmat 

Congresului al IX-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, a făcut 648 vi
zite de lucru in toate județele țării și în Ca
pitală.

In această perioadă, secretarul general al 
ț partidului a efectuat 2 299 vizite în unități eco-

*
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nomice și sociale după cum urmează :
1 089 în unități industriale și de transport
475 în unități agricole
138 pe șantiere de construcții

LARGI ORGANISME
In spiritul hotăririlor Congresului al IX-lea, 

care a pus bazele unei concepții noi despre 
democrația socialistă, despre sistemul de con
ducere a țării de către popor, după 1965 au 
fost instituționalizate ca organisme larg repre
zentative la nivel național :

— Congresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi și circu
lația mărfurilor.

— Congresul consiliilor de conducere ale in
stituțiilor agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi.

— Congresul consiliilor populare județene

*

i

luri In circa 350 tipodimensiuni șl în 
peste 41 000 de sortotipodimensiuni.

Am spus toate acestea in primul 
rind pentru a arăta că însăși această 
dezvoltare este și trebuie considerată 
o dimensiune foarte importantă a 
democrației. Valorile democrației se 
pot împlini dacă ne dezvoltăm con
tinuu în pas cu cerințele epocii de 
azi, dacă ne țaeordăm la ritmurile 
trepidante ale ' progresului. Puteam 
noi oare să construim atitea plat
forme industriale pe intreg cu
prinsul țării și cu deosebire in ju
dețele mai puțin dezvoltate, atitea 
blocuri dacă vetrele de foc ale țării 
între care și Hunedoara nu produ
ceau metal mai mult și mai bun ?

în al doilea rînd, pentru a subli
nia încă o dată, în spiritul aprecie
rilor partidului nostru, că democra
ția socialistă are un conținut eco
nomic precis, constind în autocondu- 
cerea muncitorească, în autogestiu- 
nea economico-financiară. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
autoconducerea și autogestiunca tre
buie înțelese în sensul că tot ceea 
ce producem in unitățile noastre sini 
bogăția Întregului popor și nimeni 
nu poate să risipească sau să aducă 
daune acestei proprietăți, acestei 
avuții. Autogestiunea, autogospodă- 
rirea, autoconducerea obligă fiecare 
colectiv, adunare generală, consiliu 
de conducere — de sus și pînă jos 
— să acționeze astfel îneît mijloa
cele încredințate de popor să con
tribuie la creșterea mai rapidă a 
avuției generale a țării, a venitului 
național.

— Cum se acționează în acest sens 
In Combinatul siderurgic de la Hune
doara ?

— Principala preocupare a consi
liului oamenilor muncii din combi
nat și a comitetului de partid este 
aceea de a organiza cit mai bine 
munca pentru creșterea calitativă a 
metalului. Aplicăm in prezent o se

rie de măsuri riguros stabilite pe 
baza unor studii și cercetări atente, 
care se referă în principal la asi
milarea unor noi tehnologii de for
jare a semifabricatelor din oțel pen
tru rulmenții grei, la fabricarea la
minatelor de oțel carbon și oțel 
aliat destinate utilajelor petroliere, 
la realizarea unor noi mărci de oțel 
pentru aeronautică, pentru turbinele 
centralelor electrice și a altor sorti
mente de metal cu caracteristici su
perioare.

Concomitent, sintem puternic an
gajați in rezolvarea unor foarte im
portante probleme care vizează per
fecționarea procesului de producție, 
mai ales in sectoarele de laminoare, 
creșterea coeficientului de scoatere 
de laminate finite din tona de oțel 
lingou etc. Sint probleme pe care le 
dezbatem activ — inclusiv în recenta 
adunare a oamenilor muncii — pe 
care le soluționăm cu răspundere și

310 în unități social-culturale și de învă- 
țămînt

123 la institute de cercetare științifică și de 
proiectare

164 la expoziții economice, de artă și cul
tură.

In cei peste 21 de ani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat la 242 con
grese, conferințe, consfătuiri, ședințe și întîl- 
niri de lucru la nivel național, care au reunit 
cadre de conducere și oameni ai muncii 
toate domeniile de activitate.

din

ALE DEMOCRAȚIEI
și al președinților consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale.
- Conferința pe țară a președinților consi

liilor populare.
- Congresul educației politice și al culturii 

socialiste.
- Congresul științei și învățămîntului.
Au fost create, în același timp, organe cu 

caracter permanent, învestite cu largi atribuții.
- Consiliul Național al Oamenilor Muncii.
— Consiliul Național al Agriculturii.
- Consiliul Național al Științei și Invâță- 

mintului.
- Camera legislativă a consiliilor populare.

«mgajare revoluționară in cadrul ge
neros pe care ni-1 oferă democrația 
noastră socialistă.

PETRACHE BOTEZATU : Răs
punderea, fără de care democrația 
nu ar putea funcționa cum trebuie, 
se cere înțeleasă, cred eu, in cel pu
țin două sensuri. Răspunderea față 
de tradiție, față de ceea ce am moș
tenit bun, trebuie continuat și îmbo
gățit și răspunderea față de ceea ce 
apare nou, cu alte cuvinte răspun
derea de a crea noi tradiții, cerute 
de condițiile actuale. Iată, imi amin
tesc acum că, in momentul înfiin
țării cooperativei noastre, reușisem 
să adunăm doar șase perechi de boi 
și cai și 13 porci. Ne-am dat seama 
că zootehnia este un domeniu de 
viitor, că fără să dezvoltăm susți
nut, să modernizăm acest sector nu 
vom putea progresa cum trebuie, nu 
vom putea trăi rhai bine. în 1960 am 
reușit să ajungem la o producție 
bună pentru acel timp — 1 200 litri 
lapte pe cap de vacă furajată. Din 
acel an am luat măsuri de dezvoltare 
a sectorului zootehnic, hotărire ce 
venea in intimpinarea dorinței ță
ranilor cooperatori, care începuseră 
să simtă adevărata valoare a mun
cii depuse în acest sector.

Astăzi, după un drum de muncă 
susținută, am ajuns să obținem 5 000 
litri de lapte pe cap de vacă furaja
tă. între timp, ca răsplată pentru 
producțiile mari realizate, cooperativa 
a fost distinsă de mai multe ori cu 
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, precum și 
cu alte ordine și medalii.

— Mai concret, cum s-au clădit 
aceste succese ?

— într-un fel, dacă mă gîndesc 
bine, nu am făcut și nu facem nimic 
ieșit din comun. Am comasat supra
fețele de teren destinate furajelor, 
avînd grijă să fie cit mal aproape de 
sectorul zootehnic. Am cultivat in
tensiv lucernă, borceag, porumb de 

siloz, sfeclă și morcov furajere cu 
amestec de graminee, am calificat 
oamenii, le-am format dragostea 
față de creșterea animalelor etc. 
Adevăratul secret constă in munca 
organizată, in munca planificată, 
aproape cadențată aș zice. Expe
riența mea îmi spune că in viață 
reușește nu cel ce astăzi face lucruri 
deosebite și apoi o^perioadă se trage 
la umbră, cum se spune, ci cel ce 
muncește mereu, cel ce are o țintă 
și-și organizează forțele, își mobili
zează voința pentru a o atinge. Ade
vărata temelie a democrației o for
mează munca și răspunderea, lucruri 
de nedespărțit. Cum să conduci — 
pentru că democrația înseamnă con
ducerea de către popor — fără să 
te angajezi la un lucru deosebit, să 
faci tot ce depinde de tine pentru 
a realiza acel lucru ? Munca este 
solul roditor în care iși înfige adine 
rădăcinile democrația, din muncă

- f
I
I 
ț l
*

*

*

Iși trage ea Seva, în muncă se îm
plinește.

Vorbind despre muncă șl răspun
dere, aș dori să subliniez îndatorirea 
noastră, a celor care avem diferite 
sarcini de conducere, în a face mun
ca mai rodnică, mai aducătoare de 
ciștiguri. Mă supără tare mult cînd 
văd că un lucrător nu-și face dato
ria, dar mă supără și mai mult cind 
observ același lucru la un șef de 
echipă, la un brigadier, la un șef de 
fermă, la un inginer. De ce ? Pentru 
că in acest ultim caz o necunoaș
tere sau o deficiență poate conduce 
la pierderi mai mari. Dacă un bri
gadier nu muncește cum se cuvine 
este afectată activitatea tuturor ce
lor care fac parte din brigada res
pectivă. Putem ajunge la perfor
manțe mereu mai mari — și dorința 
de performanță reprezintă o trăsă
tură foarte importanta a unei vieți 
democratice — numai dacă munca 
de organizare — acea activitate care 
creează perspectivă fiecărui coope
rator, care ii asigură condiții bune 
de lucru — decurge exemplar.

Secretarul general al partidului 
spunea pe bună dreptate că astăzi 
munca in agricultură nu este cu ni
mic mai prejos din punct de vedere 
al complexității de cea din electro
nică. Aș vrea să spun celor care 
eventual ar manifesta rezerve față 
de acest adevăr tot mai evident că 
a obține în plus un kilogram de 
lapte medie pe an, cînd producția 
se ridică deja la 5 000 litri anual, 
este un lucru foarte greu și el nu 
poate fi atins decit dacă un ansam
blu de factori, cam ar fi furajarea, 
îngrijirea, îmbunătățirea rasei, cul
tivarea pasiunii pentru această pro
fesie sint legate. îmbinate de o te
meinică muncă de organizare.

— Vorbeați la început și despre 
răspunderea față de tradiție, față de 
ceea ce s-a moștenit bun. Ce anume 
aveați in vedere ?

— Faptul că astăzi avem un sector 
zootehnic foarte dezvoltat a făcut pe 

țtnil săteni să creadă că acasă, la 
om. nu ar mai trebui să se crească 
animale. A fost o mentalitate cu care 
am avut mult de furcă. Am discutat 
cu oamenii și le-am spus că fiecare 
trebuie să crească pe lingă casă cit 
mai multe animale. Că nu poți la 
țară să cumperi lapte și alte produ
se de Ia unitățile socialiste, că a 
Încuraja tradiția bună de a crește 
animale pe lingă casă este avantajos 
din punct de vedere material. Și as
tăzi. in medie, la două case există o 
vacă de lapte, fiecare localnic crește 
unul sau doi porci. Tot in gospodă
riile populației există un efectiv de 
peste 2 000 de oi. Anual, de la gos
podăriile populației se livrează sta
tului peste 2 000 hectolitri lapte.

— Ați putea să ne spuneți una din 
preocupările de bază ale organului 
colectiv de conducere al cooperativei 
dumneavoastră '!

— Eu cred că democrația nu se li
mitează la niște organisme, Ia func
ționarea acestora. Ea reprezintă și un 
fel de Înțelepciune colectivă acumu
lată într-un domeniu. Și este bine ca

Conștiință, angajare, 
spirit revoluționar

RED. : într-una din cuvintările re
cente, secretarul general al partidu
lui sublinia semnificativ : „De fapt, 
vorbind de revoluția tehnico-științi- 
fică ar trebui s-o completăm cu re
voluția in conștiința oamenilor". Ar 
fi. credem, potrivit să insistăm asupra 
importanței revoluției in conștiința 
oamenilor pentru dezvoltarea demo
crației noastre, pentru valorificarea 
cadrului ei organizatoric.

GHEORGHE BUTARU : Statul 
nostru a creat instrumente de ridi
care a conștiinței oamenilor, de îm
bogățire a orizontului lor de cunoaș
tere, de înțelegere și interpretare — 
cum ar fi invățămintul — ca prin
cipală formă de ridicare a nivelului 
de cultură al poporului. Crearea unui 
invățămint modern, structurat pe ne
cesitățile economiei și culturii națio
nale, legarea acestuia de producție 
și cercetarea științifică asigură pre
gătirea unor specialiști capabili să 
aplice competent tehnologiile moder
ne, să soluționeze problemele pe care 
dezvoltarea țării le ridică in fiecare 
domeniu. învățâmintului i se adau
gă sistemul culturii, mass-mediei etc 
care aduc o contribuție din ce in ce 
mai importantă la formarea omului 
nou. Conștiința socialistă se dezvol
tă pe fundamentul acestor instru
mente democratice, dar ea — pentru 
a influența cit mai activ dezvoltarea 
noastră actuală — trebuie să mai 
beneficieze de aportul a cel puțin 
doi factori.

Conștiința — după cum arată și nu
mele — înseamnă cu-știință, de par
tea științei, nu numai cunoștințe pro- 
priu-zise. Este important să trans
mitem cunoștințe, dar este la fel de 
important să cultivăm și dorința de 
a le promova, de a le descoperi, de 
a le aplica. Conștiința implică un 
înalt civism, în sensul de răspundere 
față de nou, față de incorporarea sa 
în viață. Civism care implică și an
gajare personală, și dorința efectivă 
de a valorifica in interesul societății 
investiția pe care societatea a fă
cut-o in noi.

Oriei t de bun, de modern ar fi în- 
vățămîntul, el nu poate să-ți dea cu
noștințe pentru toată viața. Cunoș
tințele obținute în școală trebuie îm
bogățite prin efortul personal — 
efort fără de care astăzi specialistul 
nu mai poate fi considerat specialist. 
Nu numai necontenita perfecționare 
profesională, dar și lărgirea orizon
tului politic și de cunoaștere gene
rală devin astăzi obligatorii, intr-o 
epocă de puternic avint al cunoaș
terii care accentuează importanța in
terferențelor, care solicită capacita
tea noastră de interpretare.

IACOB TOPLICEAN : Poate că ar 
fi sugestiv pentru discuția noastră să 
vă spun, mai intii, ce înseamnă o 
oră, cit se produce intr-o oră la 
combinatul nostru : 120 tone cocs,
260 tone fontă, 450 tone oțel, 314 tone 
laminate etc. Iată valoarea fonduri
lor de care dispunem și pe care tre
buie să le punem „la lucru". Nu pu
tem pierde timp sub nici o formă. Eu 
obișnuiesc să le spun oamenilor că și 
ședințele trebuie să fie scurte, la 
obiect, concrete. Dezbaterile din fo
rurile noastre democratice trebuie să 
clarifice lucrurile analizate, să culea
gă cit mai multe propuneri, sugestii. 
Trăim o epoca de perfecționare rapi
dă și trebuie să ținem pasul cu ea.

Dar ca să folosim baza materială 
de care dispunem se cere neapărat 
să fim pregătiți, cit mai bine pre
gătiți. Iată, numai in anul care s-a 

atunci cînd s-a acumulat această înțe
lepciune, sub forma unei experiențe, 
ea să fie cunoscută, extinsă. Căutăm 
să împărtășim și vecinilor noștri din 
ceea ce am acumulat noi. Peste deal, 
la ferma zootehnică de la C.A.P. In
dependența se obțin rezultate mereu 
mai bune. Și nu numai aici, ci și la 
asociația intercooperatistă de creș- 
tețe a vacilor cu lapte Nicorești, și la 
C.A.P. Costache Negri, și la ferma 
Matca a I.A.S. Tecuci. încercăm o 
mare bucurie cind vedem că piida 
bună prinde rădăcini.

Nu pot să nu vă spun că uneori pri
mim vizitatori care mai mult se miră 
decit sint interesați să înțeleagă, să 
preia ceea ce-i bun. Numai ce auzi 
citeodată : „Da, obțineți 5 000 litri de 
lapte! Interesant, foarte interesant!", 
se mai miră un timp și apoi pleacă. 
Dar nu ne întreabă cum am făcut și 
mai ales îi vezi că nu se frămin.tă 
cum să facă și acasă la ei !

Răspunderea de care am vorbit 
trebuie înțeleasă și ca răspundere 
pentru a prelua tot ceea ce apare 
bun in jur.

Încheiat de curlnd, peste 130 de 
muncitori au absolvit cursurile de 
calificare in șase meserii, alți 210 
se pregătesc pentru alte 7 profesii 
(se schimbă repede azi profesiile) ; 
funcționează în combinat 114 cursuri 
de perfecționare pentru circa 6 500 
de muncitori și 10 cursuri pentru 
alte persoane cu studii medii ; la 
liceul seral sint înscriși peste 600 de 
muncitori, iar la școala de maiștri 
40, la institutul de subingineri 
cam 150.

Se învață mult și trebuie să se 
învețe și mai mult. Dar cind vorbim 
de conștiință, de revoluție in con
știință, înțelegem nu numai cunoș
tințe și îmbogățirea lor, ci, deopo
trivă, și sporirea angajării, creșterea 
spiritului de inițiativă, de luptă 
pentru învingerea greutăților care 
apar.

Programul de muncă și luptă a- 
doptat de . către Congresul al 
XIII-lea ne solicită din plin in 
toate aceste direcții.

PETRU PINZARU : Prin natura 
ei. democrația socialistă muncito
rească este o democrație a acțiunii 
sociale, a participării atit la actul 
de luare a deciziilor, cit și la munca 
perseverentă pentru înfăptuirea lor. 
Tocmai perfecționarea calitativă a 
întregii activități economico-sociale — 
obiectiv de frontispiciu al actualului 
cincinal — face necesar ca compe
tența și răspunderea, inițiativa și 
angajarea, abnegația și spiritul re
voluționar să constituie trăsături e- 
sențiale ale conștiinței socialiste, 
condiții de a fi ale funcționării op
time a democrației socialiste.

O caracteristică esențială a de
mocrației socialiste constă în faptul 
că ea promovează valorile responsa
bilității civice ale fiecărui cetățean, 
valorile coeziunii și solidarității so
ciale in acțiunea de realizare a sar
cinilor și intereselor colective de 
care depinde nemijlocit și satisfa
cerea necesităților și intereselor 
personale. Astfel, democratismul so
cialist iși reliefează încă o fațetă a 
umanismului său, contribuind la so
cializarea și mai accentuată a fie
cărui cetățean, la angrenarea sa con
știentă într-o operă colectivă de 
mare amploare, condiție a dezvol
tării și afirmării unei personalități 
autentice, multilateral dezvoltate.

Izvorul inepuizabil al forței și 
vitalității societății noastre socialis
te rezidă in comunitatea de țeluri 
și interese fundamentale a tuturor 
claselor și categoriilor sociale, a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, in unitatea și 
coeziunea întregului / popor in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, promotor consecvent al prin
cipiilor democratismului socialist, 
simbolul unității de granit a na
țiunii noastre socialiste.

Mesajul profund al întregii acti
vități teoretice și practice desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constă in chemarea vibrantă adre
sată întregului partid, întregului 
nostru popor, de a realiza neabătut 
— folosind din plin întregul sistem 
al democrației muncitorești, revolu
ționare — hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului, Programul 
partidului de făurire a -societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism.

Pagină realizată de
Paul DOBRESCU
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SPIRITUL PATRIOTIC 

Șf MILITANT

AL CULTURII ROMÂNEȘTI
Strins legată de marile Idealuri șl înfăptuiri 

ale poporului, literatura, creația artistică româ
nească relevă permanența unei dimensiuni 
civice șl patriotice. Este dimensiunea datorită 
căreia s-a putut spune că avem o „literatură 
luptătoare", o creație care a servit nu o dată 
ca armă de luptă, ca instrument de emanci
pare și de mobilizore a conștiinței naționale în 
jurul marilor aspirații de libertate și dreptate 
socială. O întreagă literatură, a cronicarilor 
evului mediu, este o neîntreruptă pledoarie 
pentru vechimea șl continuitatea poporului 
român în vatra străbună ; creația corifeilor 
„Școlii ardelene" — oameni cu o biografie 
eroică, tumultuoasă — vădește proeminente 
trăsături militante, Intru apărarea drepturilor 
românilor în propria lor țară ; generația revo
luției burghezo-democratice de la 1848 este 
compusă din oameni in personalitatea cărora 
cu greu se pot disocia scriitorul, omul de con
dei de militantul politic ; mai tîrziu, mari mo
mente din istoria țării au cunoscut masiva 
participare civică, patriotică, militantă a crea

torilor ! războiul de la 1877 l-a chemat între 
redute pe pictorul N. Grigorescu, anii 1916- 
1918 numărînd, de asemenea, în rîndul luptă
torilor din tranșee creatori, scriitori de prim 
rang în frontul artistic românesc, precum Per- 
pessicius, ori Camil Petrescu. O întreagă 
generație de artiști ai condeiului și ai pene
lului s-au Implicat puternic în valurile mișcării 
sociale dintre cele două războaie, punîndu-și 
talentul în slujba celor mulți, a revendicărilor 
și idealurilor clasei muncitoare In frunte cu 
comuniștii. Toate aceste fapte ale vieții și ale 
creației atestă cu tărie o nobilă moștenire 
spirituală : moștenirea unei atitudini active a 
creatorilor în raport cu cerințele vieții națio
nale, cu interesele supreme ale poporului al 
căror fii sînt. Ea denumește dimensiunea 
patriotică vie și permanentă a făuritorului de 
bunuri spirituale care și-a Identificat sensul 
creației lui cu aspirațiile șl luptele națiunii, ale 
maselor largi populare, înțelegînd că în această 
identificare cu direcția progresului social-politic 
stă însăși garanția viabilității, a trăiniciel pro
priei sale creații. Marele act istoric de la

23 August 1944, revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă 
capătă, de aceea, semnificația unul moment 
calitativ nou al unei trăsături ce poate fi 
urmărită de-a lungul întregii evoluții a scrisu
lui românesc : capacitatea creatorului de a se 
implica organic în evenimentele decisive pen
tru destinul poporului, participarea lui nemijlo
cită, cu acte civice și de creație, la realizarea 
voinței de libertate și viață mai bună a celor 
mulți. Căci scriitorul, artistul nu este doar un 
ecou, un martor al vremii Iul, ci și un factor 
activ al istoriei naționale, al progresului țării 
sale. 23 August 1944 înseamnă, de aceea, 
pentru creatorul de azi, momentul suprem al 
dobîndirii libertății poporului și al propriei sale 
emancipări, al afirmării libere într-o patrie care 
și-a cucerit prin singele celor mai buni fii ai 
săi dreptul de a-și hotărî destinul, viitorul, is
ta ria.

Asemenea momente de răscruce din Istoria 
patriei conferă angajării, patriotismului noi 
dimensiuni și înțelesuri la care se referă și 
participant! la ancheta de față.

Rezonanța sentimentelor 
fundamentale

A vorbi despre existența sen
timentului patriotic în artă cred 
că înseamnă a vorbi despre 
existența artei Înseși, pentru câ 
arta nu poate trăi dincolo de 
contextul social, istoric și națio
nal. Evenimentele cruciale ale isto
riei neamului infuzează sentimen
tului patriotic o tensiune extraor
dinară. încărcătura afectivă este 
dictată, pe lingă importanța pro
prie evenimentului istoric, de justa 
lui plasare in orbita evoluției so
cietății in raport cu idealurile pri
mordiale care animă viața colecti
vității. La Vasile Alecsandri, de 
pildă, tensiunea sentimentului pa
triotic a crescut in timpul războiu
lui de independență. Alecsandri 
trăiește importanța acestui eveni
ment cu toată ființa sa. El nu este 
un simplu observator, uluit de 
faptele de vitejie ale ostașilor, ci 
un participant nelipsit și activ. 
Sinceritatea deplină și avîntarea 
participării conferă poeziilor sale 
aura autenticității, cea mai de preț 
pentru opera de artă. Sursa senti
mentului patriotic rămîne, desigur, 
aceeași, dar el este asemenea unui 
fluviu care iși schimbă albia oglin
dind mereu alt peisaj social, deslu
șind mereu alte semnificații ale 
Imaginii. Acest fluviu, ca să ne 
oprim la comparația aceasta, stră
bate azi alt peisaj decît pe vremea 
lui Alecsandri, apele sale reflectă 
impresionantul peisaj, niciodată 
întilnit pînă acum, al edificării 
socialismului în tara noastră, 
al traducerii în faptă a celei 
mai cutezătoare viziuni asupra 
devenirilor sociale din țara noas
tră — programul elaborat de 
partidul comunist, de secreta
rul său general, tovarășul

Patosul eroului militant
Istoria României arată luminos că 

marii săi oameni de cultură, scri
itori de seamă, creatori de valori 
spirituale au fost totdeauna alături 
de popor, pe care l-au urmat și în
suflețit în clipele de răscruce. A- 
ceastă trăsătură patriotică și popu
lară înflorește liber și creator in 
toate direcțiile dezvoltării culturii 
românești contemporane. în diferite 
forme și stiluri : aceasta este o 
consecință fundamentală a libertă
ții cîștigate prin luptă, la 23 August 
1944, de întregul popor, de masele 
muncitoare conduse la victorie de 
partidul comunist. Punîndu-și ta
lentul, cunoștințele în slujba po
porului și a construcției vieții lui 
noi, oamenii de cultură au căpătat 
ei înșiși, in această epocă istorică 
deschisă de marele eveniment de 
la 23 August, o nouă demnitate 
patriotică. Făuritorii de artă și 
cultură își află materia vie a ope
relor în avintul tuturor energiilor 
Însumate armonios ale poporului 
român. Vrînd să afirme în modul 
emoțional cel mai convingător ar

Creatorul, participant activ 
la istoria țării

într-o convorbire pe care în 
urmă cu mai multă vreme o 
avea într-un studio al Radio
difuziunii cu un tinăr critic de artă 

Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne. Iubirea de patrie se 
îngemănează astfel firesc și fericit 
cu încrederea în cauza socialismu
lui, devenind crezuri fundamentale 
ale poetului, ale poeziei. Rezonanța 
acestor sentimente se cere să răsu
ne distinct, cu demnitate șl perso
nalitate, în lirica noastră contem
porană, în întreaga creație artistică 
de azi.

Actul de la 23 August 1944 în
seamnă pentru artistul român 
descătușarea energiilor sale crea
toare, căci prima întrebare care se 
impune oricărui creator este de a 
ști cum să dea impuls schimbări
lor radicale la care și el aspiră șl 
Ia care participă cu ardoare, în 
căutarea unui curs natural care să 
corespundă exigenței artistice șl să 
se potrivească mai bine cu viața 
oamenilor, cu dorințele și aspira
țiile lor. începînd de la 23 August 
1944 și, mai ales, de la Congresul 
al IX-lea al partidului, activitatea 
și comportamentul nostru artistic, 
creator sînt orientate cu consecven
ță spre reflectarea cursului viu. 
tumultuos al vieții și muncii po
porului, spre «cuprinderea în pagini 
durabile a vastei epopei a muncii 
și creației în care sînt mobilizata 
de partid energiile națiunii noas
tre. Creatorul trebuie să smulgă 
aceste imagini din realitatea în
conjurătoare, ridicîndu-le, prin 
forța creației, la rangul de opere 
folositoare poporului și progresului 
societății. Arta și creația literară a 
ultimelor decenii au dat la iveală 
asemenea opere — mărturii ale 
unui timp eroic, însuflețit de înal
te umaniste idealuri.

Virgil TEODORESCU

tisticește mesajul culturii române 
contemporane, originalitatea, tră
săturile proprii specificului națio
nal, care-i asigură un loc sub 
soare în cultura universală, scrii
torii acestui timp au reprezentat 
elevat noua conștiință a poporului 
român în opere memorabile, me
nite să reziste timpului. Transfi- 
gurind cu patos umanist istoria și 
faptele poporului, ale cărui fibre 
sensibile sint, creatorii noștri nă
zuiesc să contribuie, prin puterea 
exemplificatoare și modelatoare a 
artei, la creșterea și înnobi
larea ființei c.olective a pa
triei. Seva operei lor constă în 
munca și lupta poporului nostru, 
care-și construiește de 42 de ani, 
liber și demn, propria sa viață, 
propria sa istorie. Aceste opere 
propun un tip nou de erou, un 
erou ce întruchipează patosul 
constructiv al prezentului, încre
derea în forța de creație a po
porului, în capacitatea Iui de a în
făptui obiectivele prezentului și 
viitorului.

Alexandru BĂLĂCI

de pe atunci. Ion Jalea a fost în
trebat : „Cum meditați la faptele 
istoriei 7". Răspunsul sculptorului, 
care în războiul din 1916—1918 își 

pierduse brațul drept, a fost cate
goric : „Artiștii nu meditează la 
istorie, ei o trăiesc !“.

Era cuprins în cuvintele acestea 
un adevăr fundamental al culturii 
române detotdeauna, participan
tă la istoria țării. Amplele picturi 
ale zugravilor din evul mediu și 
renașterea românească reinterpre- 
tînd canoanele compoziționale 
pentru a introduce mărturii pen
tru viitor, episoade ale istoriei con
temporane lor ; xilografiile unora 
dintre cei care au fost martori ai 
supliciului lui Horea ; tablourile 
artiștilor pașoptiști, mai apoi ale 
lui Grigorescu ți Szathmăry, care 
ț-au aflat alături de dorobanții și 
roșiorii războiului pentru Indepen
dență de la 1877 ; comentariile ce
lor mal de seamă pictori și grafi
cieni care au participat la drama
ticele confruntări sociale din anii 
20 și 30 ; toate acestea alcătuiesc 
laolaltă o cronică patetică și lucidă 
a secolelor de istorie națională.

E întru totul firesc ca insurecției

„Împreună 
pentru

Măreața sărbătoare a poporului 
nostru, aniversarea a 42 de ani de 
la revoluția de la 23 August, este 
un minunat prilej de evocare a 
patriotismului ce a însuflețit po
porul în lupta sa pentru o viață 
liberă și demnă. Asemenea acte 
istorice revoluționare ne arată că 
iubirea de patrie e dăruire pînă 
la jertfă. Ea se identifică perfect 
cu viața omului și cu istoria po
porului. E lucrare permanentă și 
constructivă. Eroism necondiționat 
și patriotism al faptelor, nu al 
declarațiilor retorice, exterioare 
acțiunii. Fără fapte șl înfăptuiri 
iubirea de patrie ar rămîne o vor
bă goală. Numai faptele și înfăp
tuirile îi dau sens și o legitimea
ză ca pe un atribut suprem al 
existentei și al creației. Un țăran 
ce iese pe cîmp în faptul zilei să 
vadă cum „cresc" holdele — 
cum ies atîția eroi ai literaturii 
noastre dedicate satului românesc 
— îndeplinește un act de înalt pa
triotism, de identificare vie. prin 
munca și grija lui nesfîrșită, cu 
pămîntul patriei ca formă de ge
neză a numeroase bogății.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
care au sporit producția de zeci 
de ori față de producția vechii 
Românii au făcut șl fac astfel do
vada iubirii autentice de patrie și 
popor. Profesorii care plămădesc 
conștiințe, medicii care vindecă 
dureri, creatorii care înfrumuse
țează viața oamenilor șl contribuie 
la împrospătarea permanentei le
gături cu, istoria și ființa patriei 
eterne îndeplinesc acte de înalt 
patriotism. Nici un intelectual nu 
poate să-și declare iubirea de pa
trie dacă prin știința și faptele 
sale nu se integrează în viata crea
toare a întregului popor, în ope
ra de înflorire a civilizației și 
culturii românești socialiste. Iu
birea de patrie, înainte de a fi 
vorbă, declarații, trebuie să fie 
faptă de înaltă creație. De un ase
menea lucru ne conving cele mal 
de seamă lucrări lirice, epice și 
dramatice ale literaturii româ
nești din toate timpurile șl, fireș
te, in primul rînd arta cu tema- 

națlonale de acum 42 de ani ar
tiștii epocii noastre să-i consacre 
opere semnificative, a căror va
loare e conținută deopotrivă în în
țelesurile subiectului și in modali
tățile expresiei stilistice. Expozi
țiile de artă consacrate evenimen
tului de la 23 August, amplele al
bume antologice dovedesc cît de 
profundă e trăirea patriotică a ge
nerațiilor de artiști români din 
această epocă. Pentru ei, actul de 
la 23 August are un înțeles de 
permanentă actualitate, la care se 
referă ca la un moment de răs- 
pîntie al istoriei țării și al propriei 
biografii. Lucrările care l-au fost 
consacrate poartă de aceea semnul 
limpede al participării, al unei ati
tudini ce definește in ansamblul ei 
arta românească a acestor dece
nii, artă a unei conștiințe mode
late de convingerile patriotice ale 
poporului căruia ti aparțin prin 
destin, prin formație spirituală 
creatorii de artă din România so
cialistă.

Dan GRIGORESCU 

cu poporul, 
popor"
tică patriotică. Pentru aceasta, 
scriitorul de valoare se cere să 
fie „suflet în sufletul neamului 
său", cum zice Coșbuc. Trebuie 
să-I cunoască, «ă-1 iubească, să-l 
înțeleagă, să-i cînte bucuria și 
amarul, să-l urmeze la bine și la 
rău, păzind cu sfințenie porunca 
lui Bărnuțiu, cel ce îndemna : 
„Țineți cu poporul ca să nu rătă
ciți". Este o mare învățătură a is
toriei. sintetizată azi minunat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„împreună cu poporul, pentru po
por". Tot ce s-a făurit în acești 42 
de ani ai libertății noastre. îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., este rodul gindirii și mun
cii întregului popor, al descătușă
rii energiilor lui creatoare. „îm
preună cu poporul, pentru popor" 
s-au construit Transfăgărășanul, 
Metroul, Canalul Dunăre—Marea 
Neagră. „împreună cu poporul, 
pentru popor" s-au făurit o indus
trie puternică și o agricultură 
înaintată, o știință și cultură la 

« care au larg acces masele, oame
nii muncii din patria noastră. 
Creatorul de artă știe prea bine că., 
rupt de popor, ar rătăci pe căi 
infructuoase, departe de adevăra
tele aspirații și împliniri ale celor 
mulți. De aceea, tot ce se creea
ză azi mai bun mărturisește strîn- 
sa legătură cu viața, cu realitățile 
noastre socialiste, cu eroicul efort 
al națiunii noastre de a se înscrie 
pe un loc demn. Epoca deschisă 
de actul istoric revoluționar de la 
23 August a creat, precum se știe, 
condiții optime afirmării actului 
creator patriotic, consacrat intere
selor și așteptărilor națiunii, po
porului nostru. Mai cu seamă în 
deceniile care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, im
plicarea creatorului în viața cetă
ții, în problematica timpului său a 
căpătat noi dimensiuni, iar creațiile 
datorate acestui timp contribuie 
substanțial la plămădirea conștiin
ței revoluționare a oamenilor, la 
mobilizarea lor în grandioasa ope
ră de făurire a unui om nou și a 
unei lumi noi.

Ion Dodii BALAN

Casa de cultură din Lugoj
Foto : S. Cristian

Umanismul artei contemporane
încă din perioada Interbelică, lu

mea muzicală din diferite țări cu 
vechi tradiții culturale lua cunoș
tință cu uimire și admirație de ori
ginalitatea folclorului nostru, ce 
perpetuează de veacuri trăsăturile 
oamenilor de pe aceste meleaguri, 
felul lor specific și totodată artistic 
de a se manifesta prin cint, lă bucu
rie ca și la durere. Muzicalitatea 
înnăscută a poporului, ca și înzestra
rea deosebită a cîtorva dintre re
prezentanții muzicii noastre din 
aceeași perioadă constituiau argu
mentele ce îndemnau unele perso
nalități marcante ale vieții cultura
le de peste hotare să întrevadă cu 
certitudine o viitoare ascensiune a 
școlii muzicale românești în epocile 
ulterioare. Ceea ce a condus însă Ia 
actuala înflorire a tuturor genuri
lor, la diversitatea de stiluri din 
componistica românească, la apari
ția operelor de valoare, apreciate pe 
plan internațional, este nu numai 
întrepătrunderea organică a ecouri
lor muzicii populare cu cele mal ela
borate modalități de creație, dar șl 
natura diversă și inedită a proble
maticii de conținut pe care o abor
dează lucrările românești scrise in 
anii puterii populare : „Este cunos
cut că in fiecare epocă — spunea 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — marea 
artă reflectă imperativele vieții so
ciale, idealurile oamenilor, existen
ța, munca șl preocupările celor ce 
muncesc, că marii compozitori s-au 
confundat dlntotdeauna cu momen
tele de seamă ale istoriei țării lor". 
Perpetuînd tradițiile anterioare , ale 
muzicii corale, genul de cea mai 
largă răspîndire și adeziune în rln- 
dul oamenilor muncii de la orașe șl 
sate, muzicienii de azi au conferit 
o nouă dimensiune crezului preluat 
de la înaintași. în același timp însă, 
țlnînd pasul cu cele mai noi cuce
riri pe plan mondial in domeniul 
mijloacelor de expresie, compozito
rii noștri au știut să le valorifice de 
o asemenea manieră încît în lucră
rile create să transpară atit schimbă
rile intervenite în peisajul autoh
ton — spectaculoasa lui urbanizare și 
modernizare — cît și exigențele noi, 
de ordin estetic, etic, cultural, pe 
care aceste transformări le introduc 
in conștiința oamenilor.

îndeosebi în ultimele două dece
nii, sub îndrumarea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, cultura muzicală a țării 
noastre a izbutit să devină reflexul 
artistic și uman al civilizației socia
liste, al realizărilor prezentului, dar 
și al Ideilor vizionare ce conturea-

tv 

ză portretul spiritual al omului 
viitorului. Umanismul muzicii româ
nești contemporane — trăsătură de
finitorie ce i-a atras recunoașteri 
pretutindeni în lume — este rezul
tanta firească a îmbinării specificu
lui național cu universul de idei al 
epocii noastre revoluționare. „Avem 
nevoie de poezie, de muzică, de lu
crări plastice care să redea realita
tea, viața, să imortalizeze munca și 
creația eroică a poporului nostru" 
— spunea secretarul general al par
tidului la Plenara C.C. al P.C.R. din 
I—2 iunie 1982. Și acest imperativ 
s-a tradus in fapt prin efervescența 
creatoare din toate domeniile artei 
muzicale, prin bogăția de lucrări de 
diferite profiluri — de la cele mai 
accesibile pînă la creații monu
mentale — care au stimulat pe mul
tiple planuri viața muzicală, activi
tatea concertistică, au îmbogățit e- 
mlsiunile de radio și televiziune, ac
țiunile de popularizare prin carte și 
disc. Cercetarea muzicologică și cri
tica muzicală s-au străduit, de ase
menea, să oglindească în mod adec
vat patrimoniul ta continuă lărgire 
al creației noastre, atît prin studii și 
comentarii, cît șl prin volume ce 
îmbrățișează întreg destinul muzicii 
românești.

Se poate aprecia că astăzi, mal 
mult ca oricînd, viața muzicală 
românească — creația, interpretarea, 
cercetarea, instrucția și educația 
muzicală — se integrează în mod fi
resc în marea mișcare artistică con
temporană, făurindu-și — prin lu
crările muzicale cele mal reprezen
tative, ca și prin activitatea talenta- 
ților noștri interpreți, prin concer
tele și spectacolele de înalt nivel ar
tistic — un prestigiu bine meritat, 
confirmat prin numeroasele premii 
și distincții obținute atît în țară cît 
și peste hotare, ajungîndu-se la 
peste 60 de premii internaționale 
anual — ceea ce situează România 
alături de țări cu îndelungată tradi
ție. Concomitent cu afirmarea cres- 
cîndă a prestigiului școlii muzicale 
românești in lume, vasta operă de 
culturalizare și educare a maselor 
ce are loc în țara noastră antrenează 
acum, în egală măsură, pe compo
zitori, oameni de știință muzicală, 
educatori, cît și pe interpreții din nu
meroasele instituții muzicale de care 
dispunem. Participarea maselor la 
viața artistică a devenit o coordona
tă majoră a activității cultural-edu
cative. Nobila operă de atragere a 
publicului, de inițiere și educare mu
zicală a acestuia s-a impus ca o 
necesitate imperioasă în procesul 
complex al formării și modelării per-

35 Cintarea României (color). De p« 
marea scenă a țării pa micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socialis
tă al județului Arad.

20,20 Film artistic : „Citadela sfărîma- 
tă". Producție a Studioului cine
matografic „București". Cu : Mar
cela Rusu, Gyorgy Kovacs, Ion 
Finteșteanu, Marla Cupcea, Ana 
Luca, Petre Gheorghiu, Natașa 
Alexandra. Nikl Atanaslu, Zoe 
Anghel-Stanca, Genoveva Preda. 
Virgil Popovlcl. Scenariul : Horia 
Lovinescu. Regla : Haralambis 
Boroș.
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20,35 Tezaur folcloric (color) • „Trei 
culori" in ctnteo și in port.
• „Baladă pentru eroii neamu
lui" • cintecele de neuitat.

20,55 Film serial (color) : „Crlstofor 
Columb". Premieră pe țară. Epi
sodul 4.
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sonalitățli umane. Realizarea unei 
educații muzicale din cea mai fra
gedă vîrstă, lărgirea continuă a 
ariei de acțiune a tuturor instituții
lor muzicale prin concerte și întîl— 
niri cu oamenii muncii, prin depla
sări ale colectivelor artistice în în
treprinderi și instituții, șl îndeosebi 
în centre muncitorești care nu dis
pun de instituții profesioniste, au 
dus la lărgirea ariei de cuprindere 
a publicului spectator, la o creștere 
a interesului față de fenomenul mu
zical. Intensificarea sprijinului ce 
trebuie acordat mișcării artistice de 
amatori, dezvoltarea deprinderii și 
dragostei de a asculta și înțelege 
muzica sint sarcini de cea mai 
mare importanță pentru noi toți, cei 
care ne desfășurăm activitatea în 
domeniul muzicii. Un cadru optim 
pentru îndeplinirea acestei misiuni 
ne este oferit de Festivalul na
țional „Cintarea României", sare 
constituie, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, lar
gă mișcare de educație și creație, 
un adevărat festival al muncii și 
creației libere, o tribună vastă a ma
nifestării spiritului militant, revolu
ționar, a afirmării eonștiințel noi, 
socialiste".

în Întreg acest context generos pe 
eare l-am evocat, învățămîntul mu
zical — componentă importantă a 
culturii noastre muzicale — se des
fășoară pe o bază materială și spiri
tuală deosebit de prielnică unei pre
gătiri de înaltă calitate, afl!ndu-se 
într-o permanentă legătură cu viața 
muzicală în ansamblul ei, cu oame
nii muncii și contribuind din plin Ia 
acțiunea de educare a maselor, la 
pregătirea exemplară a viitoarelor 
cadre de opecialiști.

Aniversarea victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antilmperialiată de la 23 Au
gust 1944, care a deschis ealea unor 
profunde transformări revoluționare, 
a grandioasei opere de construire a 
socialismului pe pămîntul României, 
a înfăptuirii înaltelor idealuri de 
progres și civilizație ale poporului 
nostru luminează in mod fericit și 
acea vocație pe care arta muzicală și-a 
vădit-d dintotdeauna, prin darul ei da 
„a potoli patimile și a stinge urile"
— vocația păcii. Și la unison cu în
tregul nostru popor, muzicienii din 
România socialistă, ca slujitori ai 
artei sunetelor — compozitori, mu
zicologi, interpreți — ca dascăli de 
frumos, își exprimă și de această 
dată adeziunea deplină față de neo
bosita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de poziția 
sa fermă, principială și constructivă 
consacrată salvgardării păcii. Voca
ția păcii — trăsătură distinctivă șl 
perenă a spiritualității românești
— este coordonata majoră și a crea
ției, a artei muzicale românești, nu
meroasele pagini aparținînd ulti
melor două decenii fiind grăitoare 
documente în această direcție. As
tăzi, mai mult ca oricînd, nobilele 
atribute ale muzicii chemate să 
răspundă exigențelor actuale și de 
perspectivă ale națiunii noastre- so
cialiste, așa cum sînt ele exprima
te în documentele Congresului al 
XlII-lea al P.C.R. — în opera stră
lucită a secretarului general al par
tidului — se proiectează și asupra 
acestui ideal suprem al zilelor noas
tre, de promovare a spiritului de 
Înțelegere și colaborare între toate 
națiunile globului. Ideal pe care 
limbajul universal al muzicii 11 poa
te transfigura intr-un mesaj Insufle- 
țitor, în care să se poată recunoaș
te nobilele aspirații ale oamenilor 
de pretutindeni.
Prof. unlv. Nicolae CALINOIU 
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, rectorul 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu"

(Urmare din pag. I)
Congresul al IX-lea al partidului, 
s-au investit sume importante in 
construirea de grădinițe de copii, 
școli generale, licee și instituții de 
învățămint superior, au fost înfiin
țate numeroase laboratoare si ate
liere școlare care au primit apara
tură și utilaje moderne, au fost 
construite complexe studențești cu 
cămine și cantine moderne, cu case 
de cultură ale tineretului și ale 
studenților, acordindu-se anual și 
un număr important de burse. Se 
poate spune deci că astăzi nu 
există localitate, comună sau sat in 
care să nu funcționeze cel puțin o 
școală de cultură generală. Pentru 
întregul tineret al patriei este asi
gurat in țara noastră un îpvăță- 
mint obligatoriu și gratuit de 10 
ani, iar potrivit documentelor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., în 
perspectiva apropiată urmează ca 
întregul tineret al țării să fie cu
prins in inyățămîntul de 12 ani. în 
ceea ce privește accesibilitatea în 
învățămintul superior s-a ajuns 
astăzi la situația in care mai mult 
de jumătate din numărul studenți
lor înscriși la cursurile de zi sint 
fii de muncitori și țărani. Este o 
nouă dovadă concretă a caracte

rului democratic al lnvățămintului 
din țara noastră.

La baza lnvățămintului stă con
cepția integrării organice a pro
cesului didactic cu producția și 
cercetarea, concepție profund re
voluționară, la elaborarea căreia un 
rol hotăritor l-a avut secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Potrivit acestei 
concepții, școala trebuie să pregă
tească pe viitorul absolvent pentru 
viață, dindu-i posibilitatea de a se 
încadra rapid la locul său de mun
că. de a se putea menține în per
manență la curent cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii și, 
mai mult decit atît, de a putea 
contribui prin propria sa activitate 
de creație la progresul economiei 
și culturii noastre naționale. în 
același timp, învățămîntul asigură 
întregului tineret o pregătire mul
tilaterală, creîndu-i astfel posibili
tatea de a trece ușor, in raport cu 
cerințele dezvoltării economlco- 
sociale, de la o activitate la alta. 
Procesul de Învățămint este astfel 
organizat incit, la terminarea fie
cărei etape — școală generală de 
10 ani, liceu, școală profesională 
etc. — tinărul să capete cunoștințe 
menite să-i dea posibilitatea ca, în 

cazul in care nu-și continuă sta
diile in învățămîntul superior, să 
se poată integj-a intr-o activitate 
practică, utilă societății. Acest de
ziderat se atinge prin unele dis
cipline cu caracter tehnic și prin 
practica în producție, care, efec-

Porți larg deschise spre luminile 
științei și lnvățămintului

luată în bune condiții, permite 
tinărului să-și însușească anumite 
deprinderi și să poată efectua o 
muncă concretă în societatea noas
tră socialistă. Această flexibilitate 
a învățămintului din țara noastră 
oferă tinerilor libertatea de a-și 
alege singuri profesiunea. Mai 
mult, fiecărui absolvent i se asi
gură un loc de muncă potrivit pre
gătirii sale, dorinței sale, dar și în 
conformitate cu nevoile socie
tății, situație ce diferă radi
cal de aceea din țările capita
liste, în care învățămintul este une

ori privit ca un scop în sine șl în 
care absolventul, cu diploma în 
buzunar, găsește cu greu și de 
multe ori nu găsește un loc de 
muncă potrivit pregătirii și dorin
ței lui, îngroșind rindul șomerilor 
intelectuali. Preocuparea care exis

tă la noi în țară de a i se găsi 
fiecărui tinăr locul de muncă po
trivit este o expresie a umanismu
lui politicii partidului nostru in 
ceea ce privește problema pregăti
rii cadrelor de muncitori și de spe
cialiști necesari economiei și cul
turii noastre naționale.

Politica partidului și statului nos
tru in domeniul învățămintului nu 
se limitează la activitatea din 
școală. într-o concepție modernă, 
învățătura nu se termină o dată cu 
obținerea diplomei : este un pro
ces permanent. Periodic sînt orga

nizate cursuri de reciclare. Este ne
cesar însă ca fiecare cetățean să 
studieze in permanență, să învețe 
continuu, așa cum pe bună 
dreptate spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Formarea ca
drelor este o problemă complexă.

multilaterală ; ea începe astăzi la 
virsta de 6 ani a copilului șl se 
termină la 60 de ani, virsta de 
pensie, dar in fapt nu se termină 
tot timpul vieții. E un proces con
tinuu, o împrospătare continuă a 
cunoștințelor acumulate".

O altă formă de afirmare a de
mocrației în învățămint o consti
tuie crearea senatelor și a consi
liilor profesorale și introducerea 
principiului muncii și conducerii 
colective. Faptul că în senatele in
stituțiilor de învățămint superior 
și în consiliile profesorale ale fa

cultăților se află și reprezentanți ai 
studenților permite participarea 
acestora, alături de cadrele didac
tice, Ia elaborarea șl discutarea 
măsurilor privind activitatea gene
rală, socială și culturală din învă
țămîntul superior, la asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de în
vățătură și de viață ale studenților. 
Este o formă democratică de atra
gere a tineretului studențesc la 
perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului, o școală care-i învață pe 
tinerii de azi cum să acționeze și 
cum să conducă mîine, cind vor fi 
puși în situația de a adopta hotă- 
rîri. Să adăugăm la acestea faptul 
că întreaga activitate a căminelor 
și cantinelor este administrată de 
studenți. Este, firește, o activitate 
cu un pregnant caracter democra
tic, dar și educativ.

Caracterul democratic al fnvăță- 
mîntului nostru reiese și din modul 
cum se realizează rolul educativ 
al școlii, care este chemată să pro
moveze în țara noastră cele mai 
avansate idei ale epocii pe care o 
trăim, idealurile de democrație, de 
libertate și de dreptate socială, 
concepțiile profund umaniste care 
pun omul, realizarea fericirii și 
demnității lui mai presus de orice, 
și să militeze pentru abolirea idei

lor de dominație șl de asuprire a 
altor popoare, de rasism, pentru 
combaterea curentelor neofasciste, 
a curentelor obscurantiste și retro
grade.

Sînt grăitoare și din acest punct 
de vedere documentele Congresului 
științei și învățămintului, care au 
pus în fața școlii noastre de toate 
gradele un program cuprinzător de 
formare a tinerilor în cultul celor 
mai înalte idealuri ale epocii noas
tre, pentru pregătirea noilor geneJ 
rații ca factori de progres, de per
fecționare a întregii vieți social- 
economice. Un rol hotăritor pen
tru progresul necontenit al școlii 
românești, pentru continua sa dez
voltare și perfecționare revine 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XlII-lea al partidului.

în modul acesta, școala noastră 
își aduce contribuția la formarea 
omului nou, pentru care viitorul 
nu trebuie să mai rămînă o fatali
tate, a omului capabil să orienteze 
viitorul, să-1 influențeze, să-l con
struiască în mod conștient, bazin- 
du-se pe legitățile din natură și 
din viata socială. A acelui om nou 
pentru care, așa cum se arată în 
Programul partidului, fericirea 
personală se realizează In cadrul 
fericirii Întregii societăți.

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor (parțial color).

• Eroilor acestui neam eroic.
• Patrie română, țară de eroi.
• Agenția „Vacanța" transmite 1
• Desene animate • Telefilmoteca 
de ghiozdan. „Vizitatorii" — epi
sodul 11 (color).

12,40 Din cununa cintecului românesc. 
Muzică populară (color).

13,00 Album duminical (parțial color).
• August de epopee — poem TV.
• Virtuozi ai cintecului româ
nesc • Pămînt al dragostei șl 
bucuriei. Muzică ușoară • Tele- 
sport • Cotidianul In 600 de se
cunde • Autograf muzical • Din 
frumusețile patriei • Lumea mi
nunată a filmului • Secvența 
telespectatorului.

14,45 Contemporanii noștri. Din „n“ 
biografii posibile. Reportaj reali
zat la Tg. Jiu.

15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal • In * * Intlmpinarea 

marii sărbători naționale.
19,15 Tara mea azi (color). Județul 

Arad In anul 65 al partidului.
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Domnului JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

SANTO DOMINGO
Cu ocazia Instalării dumneavoastră în funcția de președinte al Repu

blicii Dominicane, vă adresez calde felicitări, precum și cele mai bune 
urări de sănătate șl fericire personală, de succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni încredințate, iar poporului dominican prieten prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita oficială in țara noastră 
a primului ministru 

al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

--------  1    1 ■' ------- T' ' — 1    ■ 11 —

În cinstea marii sărbători de la 23 August

MANIFESTĂRI POIITICO-IDEOLOGICE SI CUITURAL-EDUCATIVE
»

Simbătă, primul ministru al Re
publicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, Maung Maung Kha, și per
soanele care-1 însoțesc au fost oas
peți ai județului Prahova.

Au fost vizitate Combinatul petro
chimic Brazi, puternică citadelă a 
industriei chimice românești, și în
treprinderea „1 Mai“ Ploiești, uni
tate reprezentativă pentru nivelul 
de dezvoltare atins de industria

INFORMAȚII
Cetățenii care își depun econo

miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje, 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiile efectuate la 
C.E.C.

în legătură cu datele informative 
privind depunerile populației. Casa 
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu con
diția prezentării libretului sau in
dicării numărului acestuia ori a 
altor elemente strict necesare iden
tificării libretului ;

— titularilor libretelor de eco
nomii ;

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în li
bret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe numele 
altor persoane ;

— persoanelor Împuternicite de 
către titulari prin procură sau 
printr-o altă formă de Împuternici
re legală, in limitele stabilite prin 
împuternicire ;

— părinților șl tutorilor, pentru 
depunerile aparținind titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari prin atestarea acestei cali
tăți de către organele notariale sau 
instanțele judecătorești, numai pen
tru sojdu.l existent la data deces.u? 
lui titularului..

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr., &/1972 și ale 
Statutului Casei de Economii ..și 
Consemnațiuni nici o persoană în 
afară de cele arătate mai. sus nu 
are drept să ceară și să primească 
date informative asupra depunăto
rilor și operațiilor efectuate de 
aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară răspund toate acelu
iași scop : păstrarea în cea mai de
plină siguranță a economiilor 
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobinzi și ciștiguri.

Tragerea la sorți pentru luna 
august 1986 a obligațiunilor C.E.C. 

cu ciștiguri
Venind în întimpinarea dorințelor 

manifestate de numeroși depună
tori de a participa la tragerile la 
sorți pentru acordarea ciștigurilor. 
Casa de Economii și Consemna-

NOUL UNIVERS AL
(Urmare din pag. I) 

românească constructoare de utilaj 
petrolier și instalații pentru indus
triile minieră, chimică, metalurgică 
și a materialelor de construcții.

în continuare s-au vizitat între
prinderea de hîrtie Bușteni, precum 
și stațiuni turistice de pe Valea 
Prahovei.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

DE LA C.E.C.
țiuni informează că pentru luna 
august a.c., tragerea la sorți a obli
gațiunilor C.E.C. cu ciștiguri va 
avea loc în Capitală, în sala Casei 
de cultură din str. Zalomit nr. 6, 
simbătă 30 august 1986, la ora 12,30.

Cu prilejul acestei trageri, pose
sorii de obligațiuni C.E.C. vor be
neficia de importante ciștiguri.

Listele oficiale cu rezultatele 
tragerii la sorți vor fi publicate in 
presa centrală. De asemenea, depu
nătorii le pot consulta la unitățile 
C.E.C. din întreaga țară.

Tragerea la sorți fiind publică, 
toți cei interesați pot participa la 
lucrările de efectuare a acesteia.

Avantajele libretului de economii 
pentru turism

Cetățenii care doresc să-și păs
treze in deplină siguranță econo
miile bănești personale au la dispo
ziție multiple forme de economisi
re, printre care de o largă solici
tare se bucură libretul de economii 
pentru turism.

Caracteristica principală a aces
tui libret o constituie posibilitatea 
obținerii unei excursii organizate 
prin O.N.T, în străinătate.

Fondul de ciștiguri pentru 
excursii se constituie din dobînda 
de 3,5 la sută pe an cit se acordă 
la depunerile pe acest libret de 
economii.

Dreptul de participare la trageri
le la sorți îl au libretele cu un sold 
de 3 000 de lei care a stat depus 
tot trimestrul calendaristic pentru 
care se efectuează tragerile.

Pe libretul de economii pentru 
turism se pot efectua operații la 
toate unitățile proprii C.E.C. și uni
tățile poștale.

în al'âra avantajelor” specifice, 
toți depunătorii pe libretele de eco
nomii pentru turism beneficiază și 
de avantajele generale ale economi
sirii la C.E.C. : garanția statului 
asupra sumelor păstrate la C.E.C. 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor, operațiile efec
tuate și sumele economisite de 
aceștia ; scutirea de impozite și 
taxe a tuturor operațiilor și servi
ciilor efectuate de unitățile C.E.C.; 
dreptul de a împuternici alte per
soane să dispună de sumele păstra
te la C.E.C. pe timpul vieții titula
rului. aceasta realizindu-se prin in
troducerea „clauzei de împuterni
cire**  ; dreptul de a lăsa moștenire 
sumele depuse la C.E.C. prin in
troducerea „dispoziției testamen
tare"; dreptul de a condiționa resti
tuirea sumelor depuse ; imprescrip
tibilitatea depunerilor, a dobînzi- 
lor și a ciștigurilor, acestea puțind 
fi ridicate oricind.

A realiza, în fapt, o nouă calita
te a muncii și a vieții înseamnă a 
determina mutații profunde, ridicate 
in toate domeniile activității eco
nomico-sociale. A asigura o cali
ficare superioară a oamenilor muncii, 
pe măsura înzestrării tehnice a între
prinderilor românești. A garanta o 
productivitate a muncii mereu mai 
mare și b deplină competitivitate a 
roadelor muncii. A ridica eficiența 
economică pină la cei mai înalți pa
rametri atinși pe plan mondial. Toa
te aceste obiective sint profund le
gate de oameni. Pentru că de oa
meni, de munca lor, de modul lor de 
a gindi, de a fi depinde îndeplinirea 
lor. Și tot oamenii sint beneficiarii 
direcți ai rezultatelor obținute. 
Noua calitate a muncii și a vieții se 
dovedește a fi factor determinant al 
unei noi condiții umane în societa
tea noastră socialistă, De-a lungul 
istoriei, fiecare nou pas spre pro
gres s-a reflectat puternic pe pla
nul condiției umane. Ca și fie
care moment de regres, de stagnare. 
Iar in procesul acestor tulburătoare 
transformări, o intrebare a stăruit 
aproape obsedant : „Ce depinde de 
om în definirea condiției sale 
umane ?“ Această întrebare ce s-a 
născut de multă vreme, care a fost 
accentuată de gînditorii Greciei anti
ce. străbate întreaga istorie a filo
zofiei. Răspunsurile pe care le-a 
primit sint numeroase : ele alcă
tuiesc o uriașă rețea încărcată de 
contradicții, ilustrind concepțiile di
feritelor sisteme filozofice, diferite
lor moduri de a înțelege lumea și 
viața, de a Înțelege omul. Au fost 
emise teze care se resping sau se 
apropie. Uneori întrebările au dat 
naștere la alte întrebări, fără să se 
primească răspunsuri ; alteori au 
fost formulate răspunsuri care au 
generat noi intrebări. S-a crezut. în 
unele epoci, că s-a ajuns la ade
vărul ultim cu privire la condiția 
umană, dar au venit alte epoci și 
au răsturnat acest „adevăr".

Fiecare societate și-a avut oamenii 
ei noi. Oameni care și-au înțeles 
vremea și au gindit. au acțio
nat pentru ca societatea să pro
greseze, dar, cu toate că . s-au 
Identificat cu năzuințele maselor, 
că au luptat pentru binele celor 
mulți. au rămas singularizați prin 
calitățile lor excepționale. Masele, 
chiar dacă au aspirat să le urmeze 
exemplul, nu au avut condiții eco

nomice și social-politice pentru a se 
ridica la o astfel de înălțime.

Societatea pe care o făurim, azi, 
In Romania, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, dispune de 
toate condițiile, economice, politice, 
ideologice, sociale, morale, pentru a 
ridica masele la înălțimea unei su
perioare condiții umane. Imaginea 
omului nou, prefigurată in documen
tele partidului nostru, in vasta ope
ră social-polltică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nu este o proiec
ție pentru citeva individualități, ci 
pentru toți membrii societății pe 
care o edificăm in patria noastră. 
Pentru întregul nostru' popor. Aces
te condiții reprezintă noua noastră 
existență, clădită in cei 42 de ani de 
după 23 August 1944. dar cu deo
sebire după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. în acest cadru, uma
nismul a încetat de a mai fi doar 
un simplu exercițiu teoretic, de
venind o proiecție socială reală, 
deschisă întregului popor. Pentru 
că au fost asigurate împrejurările 
obiective care să facă viața oameni
lor tot mai umană. Pentru că au 
fost inlăturate formele de înstrăina
re economică. Pentru că au fost 
create valori materiale și valori spi
rituale la care au acces absolut toți 
membrii societății — singura condi
ție fiind munca in folosul societă
ții. Pentru că a fost consolidat un 
climat care să facă posibilă deplina 
afirmare a personalității umane. 
Pentru că, în fapt, prin transfor
mările revoluționare produse in via
ta societății noastre, propria reali
zare a omului la nivelul individu
lui și al maselor se manifestă ca o 
necesitate lăuntrică și ca o posibili
tate reală.

S-au construit, în România, obiec
tive economice noi, s-au innoit ora
șele și satele, s-au dezvoltat invă- 
țămintul, știința și cultura. Nu o 
„retușare" a structurilor economice 
s-a făcut în acești ani de după 
23 August 1944, dar mai cu seanță 
din 1965 încoace, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ci au fost crea
te din temelii structuri noi. Și nu 
numai economice, dar și social-po
litice. Centrul de greutate al vieții 
societății noastre s-a mutat din mo
destele fabrici in marea industrie 
modernă. Și un întreg univers de 
preocupări, de aspirații, de impli- 
niri s-a schimbat in mod radical. 
Oamenii înșiși s-au schimbat in 
mod radical. Zilele și nopțile de 
muncă in marile întreprinderi con
structoare de mașini, de produse 
electrotehnice și electronice, bunăoa-

Numeroase manifestări politico- 
educative și cultural-artistice de
dicate marii sărbători naționale de 
la 23 August au loc în aceste zile 
și la casele de cultură, cluburile 
muncitorești și căminele culturale 
din județul NEAMȚ. In municipii, 
orașe și comune au loc în aceste 
zile expuneri cu tema „Partidul 
Comunist Român, organizatorul și 
conducătorul revoluției de elibe
rare socială și națională de la 
23 August 1944“. Cimentiștii de Ia 
Combinatul de lianți și azbociment 
Bicaz au participat la simpozionul 
„42 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă", chimiștii 
de la Combinatul de fire sintetice 
Săvinești la cel cu tema „Eroismul 
legendar al armatei române in 
războiul pentru înfringerea Ger
maniei hitleriste", iar locuitorii 
din peste 40 de comune au au
diat expuneri cu tema „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — etapă calita
tiv superioară în procesul de 
transformare și dezvoltare revolu
ționară a societății românești". La 
galeriile de artă din Piatra Neamț 
și Roman, artiștii plastici profesio
niști și amatori din județ au orga
nizat expoziții intitulate „Trepte 
de lumină". De asemenea, Ia cine
matografele din aceleași localități 
și din comunele Săbăoanî și Tar- 
cău este prezentată în aceste zile 
gala de filme „Pentru indepen
dența patriei și libertatea poporu
lui". (Constantin Blagovici).

în județul TELEORMAN conti
nuă manifestările politice și cultu
ral-educative dedicate zilei de 23 
August. Sub generice ca „Marea 
epopee revoluționară de la 23 Au
gust 1944 — început de eră nouă 
in istoria poporului român", 
„P.C.R. — inițiatorul și conducăto
rul șevoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944", 
„Patrie română, vatră de eroi", la 
întreprinderea de panouri si ta
blouri electrice Alexandria, între
prinderea de țevi sudate Zimnlcea, 
întreprinderea mecanică de , mate
rial rulant Roșiori de Vede și în 
uite unități economice din județ au 
avut loc simpozioane, expuneri și 
dezbateri, urmate de recitaluri de 
muzică și poezie patriotică. O ex
poziție fotodocumentară omagială, 
intitulată „Ani de mari izbinzi, sub 
stindardul partidului", s-a deschis 
la Muzeul județean de istorie din 
municipiul Alexandria. Sint prezen
tate, prin intermediul imaginilor și 
graficelor, mărețele realizări obți
nute de poporul român in anii con
strucției socialiste, cu deosebire in 
perioada ce a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, impresio
nantele prefaceri economico-socia- 
le intervenite în viața localităților 
teleormănene. (Stan Ștefan).

Apropiata aniversare a revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 este întimpinată 
in județul DÎMBOVIȚA cu nu
meroase manifestări politico-ideo- 
logice și cultural-educative în ca
drul cărbra sint evocate lupta 
poporului român pentru apărarea 
ființbi''naționale și sint eviden
țiate mărețele realizări obținute în 
anii socialismului, cu deosebire în 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Ast
fel. la casele de cultură, cluburile 
muncitorești, căminele culturale 
din județ. în întreprinderi și insti
tuții au loc, în această perioadă, 
simpozioane, expuneri, mese ro
tunde, vernisări de expoziții, spec
tacole de muzică și poezie, avind 
ca temă „Eroismul ostașilor ro
mâni în lupta de eliberare a pa
triei de sub jugul fascist", „P.C.R. 
— conducătorul luptei de eliberare 
socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă", „însemnătatea 
istorică a zilei de 23 August". 
(Gheorghe Manea).

în toate localitățile județului 
ARGEȘ se desfășoară un amplu

MUNCII
ră, oferă, pentru memoria acestui 
timp eroic, fapte edificatoare des
pre ceea ce înseamnă schimbarea 
radicală a oamenilor, a moduiui lor 
de a fi, de a gindi, de a acționa. 
Oamenii au părăsit ciocanele și au 
trecut la strunguri, la freze, la rabo- 
teze. Au trecut la panourile linii
lor automatizate. Apoi la mașini 
cu program și comandă numerică. 
Au inceput să fabrice calculatoare 
electronice și roboți. Nu au mai fa
bricat niciodată astfel de produse. 
Dar au învățat să le proiecteze și să 
le realizeze bine. S-au făcut si s-au 
refăcut proiecte Îndrăznețe. Au fost 
muncitori și ingineri care au lucrat 
zile și nopți fără întrerupere, pină 
au reușit. A acționat voința de a în
vinge. A acționat responsabilitatea. 
A acționat competența. Și in cițiva 
ani am ajuns la realitatea de azi. 
cind ne propunem să ne intrecem cu 
ce e mai avansat in lume.

Noile întreprinderi construite în 
România, in cadrul cărora oameni
lor li se stimulează voința de a ob
ține performanțe tot mai mari, fiind 
determinați să-și depășească fără 
încetare propriile limite in califi
care, in cunoaștere, in gindire. noile 
institute de cercetări științifice, noi
le școli, de fapt întreaga activita
te economico-socială din patria 
noastră constituie cadrul in care se 
edifică un om nou, la nivelul între
gului popor, in procesul transfor
mator al realizării noii calități a 
muncii și a vieții. Milioane și mi
lioane de oameni trec prin acest ge
neros proces transformator care le 
schimbă in mod fundamental condi
ția. determinindu-i să gindească și 
să acționeze potrivit noului lor sta
tut de făuritori de istorie, de parti
cipant activi la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pâmintul patriei noastre.

Realizarea noii calități a muncii și 
a vieții, obiectiv stabilit de partid, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in condițiile în 
care România a acumulat, in cei 42 
de ani de după 23 August 1944. dar 
cu deosebire după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, imense valori 
materiale și spirituale, constituie 
cadrul in care se produc noi trans
formări revoluționare în conștiința 
socială. în acest cadru se manifestă 
plenar puterea omului de a cunoaș
te. înțelege și stăpini legile dezvol
tării sociale și ale naturii, de a-și 
afirma plenar forța de creație, spi
ritul constructiv. 

program de manifestări politico- 
educative. științifice și cultural- 
artistice dedicat zilei de 23 August. 
Astfel, au avut loc la Palatul cul
turii din Pitești simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca mari
lor împliniri, ale României socia
liste. Argeșul pe coordonatele ce
lui de-al 8-lea cincinal" și la ca
sele de cultură din Cimpulung, 
Curtea de Argeș, Costești și To- 
poloveni — simpozionul „Ctitorii 
ale poporului român in «Epoca 
Nicolae Ceaușescu». Argeșul în cei 
21 de ani de Ia istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R.". Bibliotecile 
orășenești și comunale au organi
zat expoziții de carte social-poli- 
tică sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu, epocă de aur a 
României socialiste". La Casa de 
cultură din Curtea de Argeș s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
„România pe meridianele lumii". 
(Gheorghe Cirstea).

în așezămintele de cultură, în
treprinderile și instituțiile din ju
dețul BRAȘOV continuă suita ma- 

AUGUST
nlfestărilor politico-educative în 
cinstea zilei de 23 August. In ca
drul „Zilelor cărții social-politice", 
la biblioteca județeană și la bi
bliotecile orășenești au fost verni
sate expoziții de carte și au loc 
dialoguri cu cititorii, simpozioane, 
dezbateri. La biblioteca municipală 
din Făgăraș s-a desfășurat simpo
zionul „Importanța istorică a ac
tului de la 23 August", iar Ia bi
blioteca orășenească din Zărneștl 
— dezbaterea „Revoluția de elibe
rare socială și .națională, antifas
cistă și antiimperialistă, oglindită 
in literatura românească contem
porană". Importante manifestări 
politico-educative continuă să aibă 
loc și in alte instituții de cultură 
șî întreprinderi. „42 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare , so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă" a fost genericul 
simpozionului ținut la clubul în
treprinderii chimice din Rișnov. 
La un alt club — cel al întreprin
derii de tractoare — a avut loc 
dezbaterea „Contribuția tineretului 
la victoria împotriva fascismului 

•și la înfăptuirea marilor obiective 
economice realizate de poporul 
nostru în anii socialismului"; (Ni
colae Mocanu).

î
în toate localitățile județului 

COVASNA, activitățile politico- 
ideologice și cultural-educative de
dicate celei de-a 42-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială_și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944 cu
nosc o tot mai mare amploare. 
La cluburile muncitorești, in ca
drul punctelor de documentare po- 
litico-ideologică de la întreprinde
rea de mașini-agregat și suban- 
samble auto, întreprinderea de 
aparataj și motoare electrice din 
Sfintu Gheorghe, întreprinderea 
mecanică din Tîrgu Secuiesc, în
treprinderea minieră Căpeni din 
Baraolt și altele au fost organi
zate expuneri pe tema „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca ma
rilor împliniri". In mai multe lo-

SULINA : Sporește zestrea social-edilitară
în orașul Sulina, cea mai es

tică localitate a țării, au inceput 
lucrările de construcție la noi 
obiective edilitare. Alături de 
blocurile construite aici in ultimul 
deceniu, in acest an se vor da in 
folbsință încă 150 apartamente. 
„Este vorba de blocurile la care 
am început chiar în aceste zile 
lucrările și care se află situate pe

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. în penultima zi a com

petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Mării Negre**  ce se 
desfășoară in Sala sporturilor din 
Constanța, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 77—51 (45—18) 
reprezentativa Finlandei. Aceasta a 
fost a cincea victorie obținută de 
baschetbalistele românce care se află 
pe locul intii in clasament. Alte re
zultate înregistrate simbătă : Fran
ța — Spania 54—46 (24—19) ; Fin
landa — Spania 59—57 (31—27) ; Po
lonia — Selecționata orașului Riga 
80—62 (50—27) ; Selecționata ora
șului Riga — R.P.D. Coreeană 
68—61 (31—42).

Astăzi, in ultima zi a turneului, 
începind de la ora 9,00, sint pro
gramate următoarele partide : Fin
landa — Franța ; Polonia — Spania; 
România — Selecționata orașului 
Riga.

ÎNCEPE CAMPIONATUL NA
ȚIONAL DE FOTBAL. Astăzi în
cepe o nouă ediție a Campionatului 
diviziei A la fotbal. In etapa inau
gurală se vor disputa următoarele 
meciuri : Sportul studențesc — Uni
versitatea Cluj-Napoca (stadion 
Sportul studențesc) ; Rapid — F.C. 
Olt (stadion Giulești) ; Corvinul — 
Petrolul ; F.C. Argeș — Steaua ; 
Oțelul Galați — Victoria ; Flacăra 
Automecanica Moreni — Chimia ; 
Jiul — S.C. Bacău; 'F.C.M. Brașov— 
Dinamo ; Gloria — Universitatea 
Craiova. Toate partidele vor incepe 
la ora 18,00. • în turneul interna
țional de fotbal de la Jakarta, selec
ționata preolimpică a României a în
trecut cu scorul de 4—1 (3—0) echipa 
secundă a Indoneziei. Din echipa ro
mână s-au evidențiat Cristian Sava 
(autorul a două goluri) și Ovidiu 
Lazăr. în semifinalele competiției, 
formația română vă întilni prima re
prezentativă a Indoneziei. în cealaltă 

calități ale județului — la întor- 
sura Buzăului, Covasna, Virghiș, 
Ilieni, Ojdula și altele — în cadrul 
Zilelor cărții social-politice, au 
fost organizate expoziții urmate de 
expuneri pe tema „Concepția se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, des
pre trecutul glorios de luptă al 
poporului român". In organizarea 
consiliilor locale de educație poli
tică și cultură socialistă au fost •• 
prezentate unui numeros public 
gale de filme istorice, medalioane 
literare, recitaluri de poezii pa
triotice. Brigăzi științifice au pre
zentat la punctele de exploatări 
forestiere expuneri pe tema „Ac
tul revoluționar de la 23 August 
1944 — începutul unei ere noi în 
istoria poporului român". (Con
stantin Timaru).

Și în județul MARAMUREȘ, 
apropiata sărbătoare națională de 
la 23 August este marcată prin 
numeroase manifestări politico- 
ideologice și cultural-educative. 
Astfel, la întreprinderea de con
fecții din Baia Mare a fost orga
nizată masa rotundă „Concepția 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre conti
nuitatea procesului revoluționar in 
patria noastră". Au participat la 
dezbateri numeroși oameni ai mun
cii din această unitate, una din 
ctitoriile anilor de după Congre
sul al IX-lea al partidului. La 
brigada complexă din Tirgu Lă- 
puș a întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice Mara
mureș a avut loc expunerea- 
dezbatere „Partidul Comunist Ro-*  
mân — stegarul marilor noastre 
idealuri și împliniri revoluționare". 
Tinerii de la Uzina de preparare 
Săsar au omagiat marea sărbătoare 
in cadrul unei manifestări cu 
genericul „Epoca de glorii a tine
reții noastre revoluționare", urma
tă de un recital de poezie patrio
tică. De asemenea, la așezămin
tele de cultură din Cavnic, Tirgu 
Lăpuș, Baia Sprie și altele au avut 
loc recitaluri de muzică și poezie 
patriotică, montaje muzical-lite- 
rare și spectacole omagiale. 
(Gheorghe Pârja).

Locuitorii județului VASLUI 
cinstesc marea sărbătoare de la 
23 August prin organizarea unor 
bogate manifestări politice, cul
tural-educative și artistice, dedi
cate acestui măreț eveniment din 
istoria țării. Expuneri și dezbateri 
cu tema „Strategia dezvoltării 
economico-sociale a României in 
concepția P.C.R., a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu" au avut loc la 
cluburile muncitorești din nu
meroase unități industriale vas- 
luiene, în cadrul cărora au fost 
puse în relief, grandioasele prefa
ceri înnoitoare survenite în toate 
domeniile vieții în anii de după 
eliberare, dar mai ales in perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, dimensiunile 
noului peisaj al României contem
porane. Șub însemnele aceluiași 
cald omagiu, la întreprinderea de 
materiale izolatoare din Vaslui 
s-a desfășurat, simpozionul „Marile 
bătălii revoluționare ale clasei 
muncitoare, condusă de partidul 
comunist, pentru dreptate și ade
văr, pentru o Românie liberă, 
prosperă".

Dezbaterea „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — tezaur ines
timabil de gîndire teoretică și ac
țiune practică ale construcției 
socialiste", găzduită de întreprin
derea de rulmenți din Birlad, 
expozițiile de carte social-polltică 
deschise la școlile și bibliotecile 
vasluiene. masa rotundă cu tema 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă 
de aur a pionieriei", inițiată la 
numeroase școli din, Birlad, reci
talurile de poezie patriotică și re
voluționară configurează imaginea 
cuprinzătorului tablou al acțiuni
lor omagiale din județul Vaslui.

(Agerpres)

faleza Dunării — ne spunea Mircea 
Vizireanu, inginerul-șef al Între
prinderii antrepriză construcții 
montaj din Tulcea. Totodată, am 
Început extinderea instalațiilor și 
a rețelei de alimentare cu apă a 
orașului și de canalizare, lucrări 
care vor permite dublarea capaci
tăților existente". (Neculai Amihu- 
lesei).

semifinală. Brazilia va juca in com
pania selecționatei Algeriei.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
CANOTAJ. Campionatele mondiale 
de canotaj academic se vor desfă
șura între 17 și 24 august, la baza 
nautică Holme Pierrepont din Not
tingham (Anglia), cu participarea a 
37 de țări (intre care și România), 
cu un efectiv de 271 ambarcațiuni 
și 826 de vislași. In primele patru 
zile vor avea loc eliminatorii și 
recalificări, joi, 21 august, va fi zi 
de repaus, vineri, 22 august, vor 
avea loc semifinalele, simbătă, 23 
august, finalele în probele femi
nine, iar duminică, 24 august, fina
lele in concursul masculin.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI, 
între 31 august și 7 septembrie se 
va desfășura cea de-a,24-a ediție a 
Turului ciclist al României, la care 
și-au anunțat participarea rutieri 
fruntași din Bulgaria, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Polonia, Si
ria. Turcia și Ungaria.

Cursa cuprinde opt etape, ce se 
vor disputa pe un traseu însumînd 
circa 1 100 km.

HANDBAL. La Wroklaw, în com
petiția internațională de handbal 
masculin Turneul armatelor prietene 
selecționata română a întrecut cu 
scorul de 30—28 (14—15) . formația 
Poloniei. Principalii realizatori ai 
echipei române au fost Vasile 
Stingă (13 goluri) și Marian Dumi
tru (10 goluri).

ȘAH. Cea de-a opta partidă a 
meciului pentru titlul mondial de 
șah. ce se dispută la Londra, intre 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov, s-a încheiat 
cu victoria lui Kasparov, care con
duce cu 4,5—3,5 puncte. în partida 
a noua, programată luni, 18 august, 
Karpov va avea piesele albe.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA

Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Indonezia. îmi est» 

deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul 
indonezian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în spiritul Înțelegerilor 
convenite împreună, spre binele popoarelor român și indonezian, în inte
resul cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Republica Indonezia 
— cel mai mare arhi
pelag din lume, alcă
tuit din 13 677 de insu
le — sărbătorește as
tăzi împlinirea a 41 
de ani de la adop
tarea, de către Adu- ■ 
narea Consultativă 
Populară Provizorie, a 
Declarației de inde
pendentă, eveniment 
care a încununat lupta 
îndelungată a poporu
lui indonezian împo
triva stăpinirii străi
ne. pentru libertate și 
o viață mai bună.

Eliberindu-se de do
minația colonială, po
porul indonezian s-a 
angajat cu fermitate 
pe calea construirii 
unei vieți noi. a făcut^ 
față cu succes nume
roaselor greutăți de- 
curgînd din situația de 
înapoiere in care a 
fost menținută țara 
în perioada stăpinirii 
străine. Prin eforturi 
susținute, s-a trecut 
la valorificarea în in
teres propriu a mari
lor bogății naturale 
ale tării. în această 
perioadă s-au pus ba
zele industrializării, 
s-au realizat progrese 
notabile in extinderea 
sistemelor de irigații, 
în modernizarea agri
culturii și a rețelei de 
transport, in creșterea

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GABONEZE

Domnului EC HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze 

LIBREVILLE
Cu prilejul celei de-a XXVI-a. aniversări ă proclamării independentei Re

publicii Gaboneze, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul gabonez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare rodnicii 
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă, spre binele 
popoarelor român și gabonez, al cauzei păcii șl înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele I

Republicii Socialiste România

Gabonul, care săr
bătorește astăzi 26 de 
ani de la proclamarea 
independentei națio
nale, este una din ță
rile cele mai bogata 
in resurse ale conti
nentului african. Din 
suprafața totală de 
268 000 kmp. circa 80 
la sută este acoperită 
de păduri cu esențe 
prețioase; în timp ce 
subsolul adăposteș
te mari rezerve de 
petrol, mangan. fier, 
uraniu.

In anii care au tre
cut de la cucerirea 
independenței, efortu
rile tinărului stat au 
fost concentrate in 
direcția exploatării 
raționale a imensului 
rezervor forestier și a 
resurselor subsolului, 
potrivit intereselor
naționale și in scopul 
lichidării înapoierii 
economice moștenite 
din trecut. Petrolul — 
principala bogăție a 
țării — acoperă, 85 la 
sută din valoarea ex
porturilor. Actualul

extracției de petrol, 
gaze naturale, diferite 
alte materii prime 
(subsolul fiind bogat 
și în cărbuni, crom, 
bauxită, cupru, zinc, 
nichel etc.). Pe harta 
economică a țării a 
apărut un șir de o- 
biective moderne din 
domeniile petrochimi
ei, siderurgiei, ener
geticii, industriei u- 
șoare ș.a.

O atenție deosebită 
se acordă si exploată
rii resurselor forestie
re (circa patru cincimi 
din suprafața țării 
fiind acoperită de pă
duri) și a cauciucului 
natural, care continuă 
și astăzi să constituie 
o sursă importantă d» 
venit, precum și ridi
cării zonelor perife
rice ale arhipelagului, 
dezvoltării rețelei de 
școli și a celei sani
tare, sporirii standar
dului de viață al 
populației.

Deși situate la mare 
distantă una de cea
laltă. România și In
donezia întrețin .și 
dezvoltă relații de 
prietenie și colabora
re, bazate pe princi
piile independenței și 
suveranității, egalită
ții In drepturi, nea
mestecului în treburi

plan de dezvoltare 
(1984—1988) prevede 
dinamizarea sectoa
relor direct producti
ve și diversificarea 
activității economice 
prin valorificarea su
perioară a importante
lor resurse amintite. 
Mari fonduri sint a- 
locate pentru crearea 
unui important obiec
tiv — calea ferată ce 
va lega orașele O- 
wendo și Franceville, 
asigurind racordarea 
la circuitul economic 
național a zonelor izo
late ale tării și redu
cerea considerabilă a 
costurilor de trans
port. în același timp' 
se urmărește valorifi
carea in măsură tot 
mai mare a condiții
lor excelente de care 
dispune Gabonul pen
tru dezvoltarea agri
culturii.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate față de 
popoarele africane, 
față de toate po
poarele care au pășit

cinema
• Nemuritorii: VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Explozia: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15: 13,30: 15,45; 17,45: 19,45.
• întunecare : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17.15; 19,30.
• Program de desene animate — 9; 
11: 13, Colierul de turcoaze — 15; 17; 
19,15: DOINA (16 35 38).
• Străzile au amintiri: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită: BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17,15: 19,15,
LIRA (317171) — 15: 17.15; 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră: FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 18,30,
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30: 18,30.
• Cu miinile curate: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15: 19.30.
• Noi, cei din linia intii: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18.30.
• Conspirația: PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Procesul de la Niirnberg: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 14; 18.
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Băiatul cu ricșa: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dispariția statuetei de jad: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Cu prețul vieții: GRIVTȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil rpentru 
intervalul 17 august, ora 21 — 20 au
gust, ora 21. Vremea va fi caldă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în vestul, nordul și centrul țării, 
unde se vor semnala ploi locale care 
vor avea și caracter de aversă, însoțite 
și de descărcări electrice. în aceste 
regiuni, izolat, condițiile meteorolgice 
sint favorabile căderilor de grindină, 
în restul teritoriului aversele și des

le interne și avanta
jului reciproc. în evo
luția ascendentă a ra
porturilor de coopera
re reciproc avanta
joasă româno-indone- 
ziene, o importanță 
determinantă au a- 
vut-o vizita oficială de 
prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în 
Indonezia, în 1982, ca 
și dialogul la nivel 
înalt româno-indone- 
zian desfășurat la 
București cu ocazia 
vizitei oficiale efec
tuate în tara noastră 
anul trecut de către 
președintele Suharto, 
înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri au 
conferit noi dimen
siuni conlucrării ro- 
mâno-indoneziene pe 
plan economic, co
mercial, tehnico-știin- 
țific și cultural, ca și 
în sfera vieții politice 
Internationale.

Extinderea în conti
nuare a raporturilor 
prietenești româno-in- 
doneziene corespunde 
intereselor celor două 
țări și popoare. în- 
scriindu-se, în același 
timp, ca un aport la 
cauza generală a păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, po
porul român se bucu
ră de succesele obți
nute de poporul ga
bonez in eforturile de 
făurire a unei vieți 
noi. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Gaboneiă 
s-au statornicit relații 
de colaborare priete
nească. intemeiate pe 
deplină egalitate in 
drepturi și avantaj re
ciproc și caracterizate 
printr-o evoluție as
cendentă. O contribu
ție hotaritoare la 
imprimarea acestui 
curs au adus Intîlni- 
rile dintre președinte
le Nicolae Ceausescu 
și președintele Omar 
Bongo, acordurile și 
înțelegerile realizate 
cu aceste prilejuri 
deschizind perspecti
ve rodnice conlucrării 
româno-gaboneze pe 
diverse planuri, în in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Infernul din zgîrie-nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19.
• Fata fără zestre: COTROCENI 
(49 43 48) — 15; 18,30.
♦ Fiii „marii ursoaice* 4: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: MUNCA (21 50 97) — 15; 
18.30.
♦ Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20.15, FA
VORIT (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: MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
♦ Căpitanul Florian: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 16; 19.

teatre
♦ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ioneștii — 19 ; (sala Atelier) : 
Act venețian — 19,30.
♦ Teatrul Mic (14 70 81, Ia rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie4* — 21.
♦ Teatrul sat'iric-muzical „Constan
tin Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : 
Romeo și Julieta ia Mizil — 19,30 ; 
(grădina Boema) : Eu vă fac să 
rideți.. la Boema —- 19,30 ; (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Belmondo al 
II-lea — 19.
♦ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î 
Comedia unei tragedii — 18,30.

cărcările electrice vor avea un caracter 
răzleț. Vihtul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată în vestul țării și zona de munte 
din sector predominant vestic. Tempe
raturile maxime, în general, vor fi 
cuprinse între 26 și 34 grade, iar cele 
minime între 10 și 20 de grade, mai 
coborîte la începutul intervalului, pină 
la 4—5 grade in zonele depresionare și 
nordul teritoriului. In București : Vre
mea va fi caldă, cu cer variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată în a doua 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
maxime vor/oscila între 30 și 34 grade, 
iar cele minime între 16 și 18 grade.
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Șl COLABORĂRII INTRE POPOARE

Convorbiri româno-japoneze
TOKIO 16 (Agerpres). — Un căldu

ros Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Masashi Ishibashi, 
președintele Partidului Socialist din 
Japonia, a avut loc la Tokio eu pri
lejul întîlnirii dintre tovarășul Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de

V

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Partid, și T. Yamamoto, vicepre
ședinte al- P.S.J. în cursul întîlnirii 
au. fost abordate probleme actuale 
ale situației internaționale, precum 
și aspecte ale dezvoltării relațiilor 
dintre cele două partide.

în timpul vizitei în Japonia, tova
rășul Miu Dobrescu s-a întîlnit, de 
asemenea, cu Yoshio Sakurauchi, 
membru al Consiliului Politic al 
P.L.D., membru al Camerei Repre
zentanților din Japonia.

Un „oraș internațional al păcii"
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Un „oraș internațional al păcii", ri
dicat din corturi și împodobit cu 
steaguri și lozinci in diverse limbi, 
a fost instalat in North Park 
Village din Chicago de către parti
cipanta la un marș antirăzboinic 

\ întreprins in prezent pe teritoriul
i S.U.A. La această acțiune iau parte, 
i alături de militanți ai organizațiilor 
ț și mișcărilor pacifiste din S.U.A., și 
1 reprezentanți din alte 12 țări.
’ Locuitorii orașului Chicago i-au 

Ț întîmpinat cu căldură pe noii con- 
citadini, acțiunea lor fiind în deplin 
consens cu hotărirea municipalită
ții marelui centru industrial și eco
nomic american de a-l declara zona 
liberă de arma nucleară — a 109-a 
de acest fel proclamată in S.U.A.

Intr-un miting desfășurat la........................
Chicago, primarul orașului, Harold

deWashington, a inmînat un mesaj 
salut participanților la „Marșul 
păcii", in care se exprimă sprijinul 
fafă de eforturile pentru mobili
zarea opiniei publice americane in

* 
ț

apărarea păcii, normalizarea situa- i 
ției internaționale și pentru in-fr/n-C l fJtJIțțTU, bit,- i
cetarea cursei înarmărilor, in primul i 
rind a celei nucleare. i

După un răgaz de citeva zile, i 
participanții la „Marșul păcii" se ' 
vor îndrepta spre Washington, ur- 
mind să sosească in capitala S.U.A. i 
Za 15 noiembrie. Aici ei vor pre- ’ 
zenta Casei Albe o petiție prin ) 
care cer adoptarea de măsuri efi- l 
ciente in vederea încetării produ- J 
cerii și experimentării armelor nu- 1 
cleare, lichidării acestor arme de 
nimicire in masă, ce constituie uh i 
grav pericol la adresa întregii urna- ' 
nitâți. i

________ .______________________________________ _ K '

În favoarea soluționării 
pașnice a situației 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — în cadrul unei conferințe 
de presă, președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, a re
afirmat sprijinul deplin al guvernu
lui său față de eforturile întreprinse 
de „Grupul de la Contadora" in ve
derea soluționării pe cale pașnică a 
situației conflictuale din America 
Centrală. Guvernul mexican este 
convins că situația conflictuală din 
regiune nu poate fi rezolvată decit 
prin intermediul negocierilor și este 
hotârit să participe, in continuare, la 
acțiunile întreprinse in această di
recție, pînă la degajarea unei soluții 
juste și durabile' a problematicii 
centro-americane.

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, și-a exprimat Îngrijo
rarea în legătură cu recenta decizie 
a Senatului S.U.A. de a aproba cu 
titlu de „ajutor" 100 de milioane de 
dolari pentru forțele contrarevoluțio
nare antisandiniste. In cadrul unei 
conferințe de presă ținute la San 
Jose, șeful statului costarican a de
clarat că „este de preferat o solu
ție politică negociată" pentru proble
mele Americii Centrale.

Președintele Oscar Arias a ară
tat că incordarea situației la fron
tiera de sud a țării sale va genera 
o serie de probleme pentru guver
nul său cu caracter social-politic.

Succesele deosebite obținute de poporul nostru în realizarea mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
realizările repurtate în aceste zile în întîmplnarea gloriosului 23 August 
găsesc o amplă reflectare și ecou in mijloacele de informare în masă de 
peste hotare. Se relevă, astfel, că România socialistă se situează astăzi 
printre țările cu un nivel înalt constant de dezvoltare economică, multila
terală, că aceste mari înfăptuiri își au originea in ideile și orientările 
clarvăzătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
in hărnicia și eforturile întregului nostru popor.

Mijloacele de informare în masă de peste hotare relevă, totodată, că 
România, președintele Nicolae Ceaușescu acționează cu fermitate pentru 
realizarea, prin măsuri concrete, a dezarmării, și in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, pentru asigurarea păcii și liniștii tuturor 
popoarelor lumii.

Sub titlul „Victoria asupra fas
cismului". ziarul ,’,EL SOL DE 
MEXICO" a publicat un articol 
în care se evidențiază lupta eroică 
a poporului român pentru elibe
rare națională și socială, lupta 
pentru independență, arătindu-se 
că actul revoluționar de la 23 
August 1944 a reprezentat un fac
tor fundamental pentru dezmem
brarea mașinii de război hitlerista 
din sud-estul Europei. Alierea ar
matei române cu celelalte forțe 
ale Națiunilor Unite — subliniază 
ziarul — a contribuit la înfrânge
rea totală a fascismului, la 9 mal 
1945, și, ca urmare, la încheierea 
mai devreme a celui de-al doilea 
război mondial.

De asemenea, se scoate în evi
dență că armata română a luptat 
eroic pentru eliberarea teritoriului 
național, și, totodată. că cei 
500 000 de soldați români, alături 
de celelalte forțe aliate antifas
ciste, au acționat ca o forță pu
ternică pentru eliberarea Ungariei 
și a Cehoslovaciei și pentru alun
garea trupelor naziste din Austria.

Reflectind semnificația deose
bită a luptelor eroice ale armatei 
române, cotidianul mexican citează 
din presa epocii aprecierile făcute 
de „Le Figaro" (Franța), care 
arăta că „România a dat celui 
de-al Ill-lea Reich una dintre 
cele mai dure lovituri", precum și 
de ziare americane, care subliniau 
că „dezastrul suferit de trupele na
ziste în România este enorm".

Evenimentul istoric de la 23 
August 1944 este reflectat, de ase
menea, de ziarul argentinian 
„QUE PASA", care relevă că, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, s-a desfășurat, victorioasă, 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, care a deschis poporului 
român calea împlinirii năzuințelor 
de a fi liber și stăpîn pe bogățiile 
sale. Ziarul argentinian eviden
țiază, totodată, personalitatea pre-, 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., din 1965, l-a 
ales în înalta funcție de secretar 
general al partidului și, ulterior, 
1 s-a încredințat*  funcția supremă 
de președinte al statului.

în nordul Oceanului Pacific, infor
mează agenția T.A.S.S. După cum a 
declarat reprezentantul sovietic, 
acordul prevede coordonarea acțiu
nilor din domeniul acordării de 
ajutor cetățenilor de la bordul 
avioanelor aflate în stare de ava
rie, in condițiile efectuării de zbo
ruri deasupra oceanului, pe trasee 
stabilite.

REZOLUȚIE. întrunit la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, 
Comitetul de decolonizare al O.N.U. 
a aprobat, prin consens, o rezolu
ție referitoare la situația din Na
mibia, teritoriu Controlat ilegal de 
regimul minoritar de la Pretoria. 
Documentul cere tuturor agențiilor 
specializate ale O.N.U. și altor or
ganisme din sistemul Națiunilor 
Unite să continue să acorde tot 
sprijinul posibil luptei pentru in
dependență a poporului namibian, 
ca și a altor popoare care se mai 
află sub stăpînire colonială.

O EXPLOZIE cauzată de o bom
bă plasată într-un automobil cap
cană s-a produs sîmbătă în orașul 
iranian Qom, din centrul țării.

Mijloacele de informare în masă 
din Zimbabwe evidențiază în mai 
multe comentarii rolul și semnifi
cația revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România, sub
liniind că aceasta a însemnat o 
cotitură radicală în viața țării. Un 
alt eveniment pus în lumină de 
PRESA și RADIODIFUZIUNEA 
DIN ZIMBABWE, cu același pri
lej, este Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, care 
l-a ales să conducă destinul țării 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In comentarii difuzate de TELE
VIZIUNEA și de POSTURILE DE 
RADIO din Harare se arată că, 
în condițiile internaționale actuale, 
România consideră că. o dată cu 
aplicarea măsurilor pentru redu
cerea armamentelor nucleare, este 
necesar să se treacă la convenirea 
și înfăptuirea unui program com
plex de dezarmare, care să cu
prindă eliminarea armelor chi
mice, a armamentelor convențio
nale, reducerea trupelor și a chel
tuielilor militare, în primul rînd 
ale țărilor puternic înarmate.

Au fost subliniate, de asemenea, 
relațiile ample pe tărîm politic, 
economic, cultural pe care Româ
nia le întreține cu țările nealiniate, 
cu statele în curs de dezvoltare, 
relevîndu-se contribuția sa activă 
la realizarea țelurilor mișcării de 
nealiniere vizind înfăptuirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale.

Televiziunea zimbabweană a evi
dențiat poziția consecventă a 
României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de sprijin și 
solidaritate cu lupta populației 
majoritare din Africa de Sud pen
tru lichidarea sistemului inuman 
al apartheidului, cu lupta poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru independența 
Namibiei.

Ziarul nigerian „NAȚIONAL 
CONCORD" arată. într-un articol, 
că România manifestă o vie pre
ocupare față de soarta păcii și 
consideră că acum este timpul de 
a găsi o alternativă durabilă la 
escaladarea cursei înarmărilor. Cu 
ocazia lansării Anului Internațio
nal al Păcii la București — relevă 
publicația nigeriană — Marea 
Adunare Națională a României a 
adoptat un apel prin care cheamă 
pe toți șefii de stat și guvern din 
lume să acorde cea mai mare 
atenție anului 1986 șl să Înceapă 

negocieri de pace, urmate de mă
suri concrete.

România socialistă a atras aten
ția că numai în secolul XX au 
avut loc două războaie mondiale, 
care s-au soldat cu milioane de 
victime și distrugerea unor valori 
inestimabile ale civilizației.

Apelul îndeamnă liderii din în
treaga lume să fructifice avanta
jele oferite de Anul Internațional 
al Păcii pentru asigurarea unei 
păci trainice.

Pronunțîndu-se pentru măsuri 
practice de dezarmare, România 
propune : încetarea cursei înarmă
rilor, înghețarea cheltuielilor mili
tare, trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmare nucleară. 
Aceste măsuri vor crea omenirii 
posibilități să utilizeze mai bine 
resursele sale și să îmbogățească 
tezaurul civilizației umane.

In concepția României, o reduce
re a bugetelor militare globale cu 

• Un eveniment deschizător de istorie nouă 
în destinele poporului român • Cu consec
vență, pentru înfăptuirea dezarmării • Pentru 
o nouă ordine economică, justă și echitabilă

numai zece procente ar însemna 
100 miliarde dolari mai puțini in
vestiți în armamente, iar prin con
tinuarea reducerii cheltuielilor, mi
litare s-ar ajunge treptat, după un 
anumit timp, la nivelul zero.

România — se arată în încheiere 
—j se pronunță pentru sprijinirea 
negocierilor sovieto-americane în 
problema armelor cosmice, arătînd 
că întreaga lume așteaptă ca cele 
două superputeri să ajungă la în
țelegeri concrete in cadrul întilni- 
rilor la nivel înalt.

„Concepția unitară a României 
privind o nouă ordine economică 
internațională" este titlul unui ar
ticol apărut în publicația franceză 
„LA REVUE PARLEMENTAIRE", 
în care se arată :

în 1975, cînd Națiunile Unite luau 
act de „poziția României față de 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale" — document 
intrat în patrimoniul politic univer
sal — umanitatea trăia încă sub 
impresia realizărilor obținute in 
cursul deceniilor anterioare de 
către țările cu pondere în econo
mia mondială și se legăna în iluzia 
că aceste realizări se vor prelungi 
în timp, generalizîndu-se în spațiu. 
După cum bine știm, iluzia s-a ri
sipit. A urmat o acută criză mon
dială, care a afectat, pe verticală, 
toate structurile economice, iar pe 
orizontală — toate statele. încărcă
tura explozivă pe care o conține 
„bomba subdezvoltării" nu a înce
tat să crească.

Aceasta constituie practic e- 
sența avertismentului lansat de 
către președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, care a formulat 
ideea că inegalitatea dintre Nord 
și Sud riscă să se transforme în 
contradicția numărul unu a lumii 
contemporane.

„La Revue Parlementaire" sub
liniază apoi că, in concepția țării 
noastre, dezarmarea trebuie să con
tribuie și ea la eradicarea subdez
voltării. România cere de multă 
vreme înghețarea bugetelor milita
re și inițierea unui proces de redu
cere a lor, fondurile astfel elibera
te urmînd a fi folosite pentru pro
gresul tuturor națiunilor și, în pri
mul rînd, al țărilor cu o economia 
mai puțin dezvoltată.

Noile ritmuri de dezvoltare ale 
României sint reflectate, intr-un 
articol cu acest titlu, de ziarul elen 
„EXPRES", care scoate în evidență 
faptul că programele de dezvoltare 
■a României în cincinalul 1986—1990 
pun in evidență ritmuri susținute 
de creștere a venitului național, a 
producției industriale, dar și a altor 
ramuri, între care și comerțul ex
terior.

Acordînd în programele sale de 
perspectivă — ca și pînă acum — o 
atenție de prim ordin dezvoltării 
relațiilor economice externe cu sta
tele vecine, cu țările C.A.E.R., în 
general cu țările socialiste, Româ
nia va amplifica și diversifica pe 
mai departe schimburile și coope
rarea economică cu toate statele 
lumii, fără deosebire de mărime, 
potențial, nivel de dezvoltare, si
tuare geografică sau sistem poli
tico-social. Se subliniază apoi că 
România înțelege să așeze, în con

tinuare, la baza raporturilor sale 
economice cu toate acestea res
pectarea strictă a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

De-a lungul anilor, schimburile 
economice cu celelalte țări ale lu
mii au cunoscut o sporire puternică 
(de circa 10 ori din 1965 pînă în 
1985), relevă „Expres". Se observă 
o accentuată diversificare a piețe
lor, nu numai în sensul creșterii 
numărului țărilor cu car? România 
întreține relații economice, ci și 
în sensul lărgirii substanțiale a nu
mărului celor cu care se desfășoa
ră ponderea principală a schimbu
rilor (în sensul echilibrării distri
buției lor geografice), ceea ce asi
gură o stabilitate superioară a 
acestora în ansamblu.

Sub titlul „Sărbătoarea națională 
a României — 42 de ani de la 

eliberarea țării de sub jugul fas
cist", revista sovietică „AGHITA- 
TOR“ inserează un amplu articol 
în care se arată, între altele, că, 
„în cele patru decenii de construi
re a noii societăți. România s-a 
schimbat radical ; dintr-o tară 
agrară slab dezvoltată, ea a deve
nit un stat socialist industrial- 
agrar, cu un important. potențial 
industrial, cu agricultură colectivi
zată, cu știință și cultură dezvol
tate".

In anii socialismului — continuă 
revista — venitul național al Repu
blicii Socialiste România a sporit 
de 32 de ori, iar producția indus
trială de peste 100 de ori. în țară 
au fost construite mii de obiective 
industriale moderne.

„Aghitator" relevă că, în prezent, 
poporul român muncește pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a sarcinilor celui de-al 
8-lea plan cincinal. Printre direcții
le prioritare figurează dezvoltarea 
intensivă a industriei, folosirea 
eficientă a resurselor, creșterea 
substanțială a productivității mun
cii, a calității și nivelului tehnic al 
produselor. O deosebită atenție se 
acordă aplicării celor mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii, pre
cum și întăririi bazei proprii de 
combustibili și materii prime.

Relevînd colaborarea activă a 
României cu V.R.S.S. șl cu cele
lalte țări socialiste, revista subli
niază : O nouă contribuție la întă
rirea prieteniei și colaborării mul
tilaterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia, o constituie rezultatele convor
birilor care au avut loc, la 16 mai 
a.c„ între tovarășii M. S. Gorbaciov 
și Nicolae Ceaușescu.

Programul pe termen lung de 
dezvoltare a colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre U.R.S.S. 
și România pînă în anul 2000. sem
nat în timpul vizitei, deschide po
sibilități favorabile pentru extin
derea continuă și creșterea eficien
tei legăturilor comercial-economice 
și tehnico-științifice, pentru adinci- 
rea cooperării și specializării în 
producție.

Despre realizările României so
cialiste, despre planul economic 
pentru anii 1986—1990, adoptat la 
cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., scrie revista „HORIZONT" 
din R. D. Germană.

O comparație a actualei hărți 
economice a României cu cea de 
acum 20 de ani demonstrează în 
mod clar creșterea potențialului ei 
economic. Printre noutățile ce se 
pot vedea pe această hartă se nu
mără următoarele obiective : hi
drocentralele Porțile de Fier I și 
II. Fabrica de vagoane din Cara
cal, Fabrica de cauciuc izopren din 
Borzești, hidrocentralele de la 
Drăgășani, Călimănești șl Turnu. 
Pe lingă acestea au fost moderni
zate alte întreprinderie ale econo
miei naționale. însă cel mai mare 
obiectiv din istoria României a fost, 
desigur. Canalul Dunăre — Marea 
Neagră ; canalul are o lungime de 

64 km și scurtează cu 400 km tra
seul vapoarelor, scrie revista din 
R.D.G.

Infățișînd inițiative și acțiuni 
politico-diplomatice ale țării noas
tre, mijloacele de informare în 
masă evidențiază poziția fermă, 
constructivă a României față de 
marile probleme ale lumii contem
porane exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul pri
mirii unor personalități politice 
reprezentînd alte țări.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a declarat, cu 
prilejul primirii reprezentantului 
permanent al S.U.A. la O.N.U. 
Vernon Walters, că este mai nece
sar ca oricînd să se intensifice 
eforturile pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd a dez
armării nucleare, și a relevat ne
cesitatea desfășurării într-un mod 
constructiv a viitoarei Adunări 
Generale a O.N.U., astfel încît să 
se deschidă perspectiva realizării 
unor progrese reale pe calea dez
armării, subliniază agenția CHINA 
NOUA.

Referindu-se la același eveni
ment, agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL evidențiază că, 
în cursul convorbirii ce a avut loc, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat însemnătatea convocării 
unei conferințe internaționale asu
pra problemei Orientului Mijlociu, 
sub egida O.N.U., la care să parti
cipe toate părțile interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei.

Informînd că președintele 
Nicolae Ceaușescu și Vernon Wal
ters au examinat, de asemenea, 
probleme bilaterale și au efectuat 
un schimb de vederi asupra si- 

’ tuației internaționale. U.P.I. scrie: 
Președintele României și-a expri
mat sprijinul pentru eforturile în 
vederea înfăptuirii dezarmării, in 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
și s-a pronunțat, totodată, pentru 
reducerea armamentelor convențio
nale.

Convorbirile desfășurate cu pri
lejul primirii de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a reprezentan
tului permanent al S.U.A. la 
O.N.U. feint reflectate și de agenția 
REUTER. După ce arată că au fost 
discutate relațiile româno-ameri- 
cane și unele aspecte ale vieții in
ternaționale, aceasta scrie : Oaspe
tele a exprimat aprecierea deose
bită a președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, față de politica de inde
pendență și pace promovată in 
mod ferm de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Este relevată apoi dorința ca re
lațiile româno-americane să se 
desfășoare pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne.

Se menționează că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
necesitatea intensificării eforturi
lor in vederea realizării dezarmării 
și a subliniat însemnătatea convo
cării unei conferințe internaționa
le, sub egida O.N.U., în vederea 
reglementării conflictului din 
Orientul Mijlociu, cu participarea 
O.E.P.

în context, Reuter pune în evi
dență faptul că România întreține 
relații cu toate statele din zonă și 
subliniază rolul președintelui 
Nicolae Ceaușescu în acțiunile vi
zind instaurarea păcii, securității 
și cooperării în Orientul Mijlociu.

Faptul că România întreține re
lații cu toate statele din Orientul 
Mijlociu este reliefat și de agenția 
FRANCE PRESSE. Aceasta re
amintește, de asemenea, inițiati
vele șefului statului român în ve
derea edificării unui climat de 
pace în regiune.

Cu prilejul primirii Iui Joaquim 
Alberto Chissano. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
partidului, ministru al aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Mozambic, președiniele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po
ziția României de sprijin și soli
daritate cu lupta popoarelor din 
Africa pentru lichidarea totală a 
colonialismului, pentru abolirea 
politicii rasiste și de apartheid, 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței lor naționale, pentru 
dezvoltarea lor liberă, pe plan eco
nomic și social, evidențiază, într-o 
relatare, agenția CHINA NOUA.

(Agerpres)

Japonia își reafirmă atașamentul 
față de politica antinucleară

TOKIO 16 (Agerpres) — Minis
trul de externe al Japoniei, Ta- 
dashi Kuranari, a cerut Statelor 
Unite — in cadrul unei întrevederi 
cu ambasadorul american la Tokio 
— să respecte politica antinucleară 
a țării sale, ce prevede interzice
rea posesiei, producției sau a in
troducerii de arme atomice pe te

Luări de poziție pentru instituirea de sancțiuni 
economice împotriva regimului rasist sud-african

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
In pofida unei puternice opoziții a 
Casei Albe, Senatul a adoptat cu o 
majoritate importantă de voturi — 84 
pentru și 14 împotrivă — un proiect 
de lege care prevede impunerea unor 
sancțiuni economice — ’calificate, 
totuși, ca moderate de agenția U.P.I. 
— împotriva regimului minoritar de 
la Pretoria.

între altele, se precizează interzi
cerea importurilor de oțel, textile, 
uraniu, cărbune și produse agricole 
provenind din R.S.A., a unor noi 
investiții americane în această țară, 
ca și suprimarea drepturilor compa
niei aeriene sud-africane în S.U.A.

„Fiecare,dolar american investit în 
R.S.A. reprezintă un nou sprijin 
acordat apartheidului" — a declarat, 
în legătură cu adoptarea acestei re
zoluții, senatorul Edward Kennedy.

S.U.A.

Camera Reprezentanților a votat pentru reduceri 
ale bugetului militar

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat — cu 255 vo
turi pentru și 152 contra — proiectul 
bugetului militar american pe exer
cițiul financiar 1987, preconlzînd di
minuarea cu 34 miliarde dolari a 
fondurilor alocate de administrație 
la acest capitol — informează agen
țiile internaționale de presă. în acest 
mod, proiectul, votat în Camera Re
prezentanților, prevede un total de 
286 miliarde dolari, ceea ce înseam
nă, practic, înghețarea cheltuielilor 
militare in viitorul an fiscal — care 
începe la 1 octombrie — aproape la 
nivelul celor din 1985.

In afara acestei „diminuări severe" 
a bugetului militar american. Ca
mera Reprezentanților s-a pronun
țat in favoarea unor restricții majo
re la programele avute în vedere de 
Pentagon pentru 1987, interzicind ex
periențele cu arme antisatelit 
(ASAT), producția de arme chi
mice, finanțarea proiectelor de dez
voltare a oricăror arme nucleare ce 
ar determina Statele Unite să depă
șească nivelul stabilit de acordul 
SALT II, testele nucleare ale S.U.A.

I INSTALAREA noului pre
ședinte AL REPUBLICII DO-

1 MINICANE. La Santo Domingo a 
I avut loc simbătă ceremonia in

stalării oficiale in funcție a noului 
președinte al Republicii Domini
cane, Joaquin Balaguer. Au parti- 

■ cipat delegații de peste hotare 
conduse de șefi de stat sau de 
guvern, reprezentanți ai unor șefi 

Ide stat sau de guvern, ai unor 
partide politice și organizații in
ternaționale.

ACORD. în baza unui acord 
’ semnat recent, China va . ajuta 

Brazilia în lansarea, pînă în 1992, 
a patru sateliți. Agenția China 
Nouă, care transmite știrea, preci
zează că este vorba de trei sateliți 
meteorologici și unul pentru stu
dierea resurselor naturale.

IN CONFORMITATE CU MEMO- 
. RANDUMUL TRILATERAL, din 29 

iulie 1985, la 15 august a intrat in 
* vigoare acordul dintre direcțiile 
I traficului aerian din Habarovsk

(U.R.S.S.), Anchorage (S.U.A.) și 
Tokio (Japonia), destinat să asi
gure creșterea securității zborurilor 

L_ 

ritoriul național, Informează agen
țiile internaționale de presă.

Această cerere survine după ce 
administrația americană a anunțat 
că, ip perioada 24 august — 2 sep
tembrie, la baza militară a S.U.A. 
de la Sasebo se va afla nava 

„.New Jersey", echipată cu rachete 
de croazieră Tomahawk, capabile 
să lanseze încărcături nucleare.

„Senatul a exprimat, In acest mod, 
punctul de vedere al majorității po
porului american" — a spus el. De 
asemenea, senatorul Allan Cranston 
a subliniat că „o acțiune puternică 
împotriva apartheidului reprezintă o 
adevărată obligație morală".

După cum relevă agenția France 
Presse, senatorii nu s-au pronunțat 
pentru un embargou total — excep- 
tind, în special, anumite produse 
minerale strategice de la această mă
sură — sau pentru încetarea com
pletă a oricăror investiții americane 
în R.S.A., contrar a ceea ce a decis 
In acest sens Camera Reprezentan
ților, unde opoziția democrată este 
majoritară.

Cele două camere urmează să se 
pună de acord asupra unui proiect 
de lege comun In toamna acestui an.

pe timp de un an. De asemenea. Ca
mera Reprezentanților a preconizat 
diminuarea, de la 5,3 la 3,1 miliarde 
dolari, a 'cheltuielilor alocate de 
administrație pentru realizarea pro
gramului de cercetări militare în do
meniul spațial „Inițiativa de apărare 
strategică".

Votul din Camera Reprezentanți
lor, menționează agențiile de presă, 
„reprezintă o victorie majoră pentru 
partizanii americani ai controlului 
înarmărilor". Les Aspin, membru al 
Camerei Reprezentanților, a apreciat, 
astfel, că decizia respectivă consti
tuie „un vot de neîncredere" asupra 
poziției administrației în ceea ce 
privește controlul înarmărilor.

Intrucit și Senatul s-a pronunțat 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare ale S.U.A. solicitate de pre
ședintele Reagan pentru viitorul 
exercițiu financiar, dar într-o măsu
ră mai mică decît Camera Reprezen
tanților, o comisie comună a celor 
două organisme ale Congresului ur
mează să se întrunească pentru a 
uniformiza poziția adoptată în acest 
domeniu de forul legislativ american.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban
• Scrisoare a O.E.P, adresată 
secretarului qeneral al O.N.U.

• Contacte politico- 
diplomatice

BEIRUT 16 (Agerpres) — Situația 
la Beirut s-a caracterizat sîmbătâ 
prin calm. Au fost semnalate doar 
cjteva tiruri sporadice, in urma că
rora o persoană a fost ucisă și alta 
■rănită. Două din cele trei căi de tre
cere între sectoarele de est și de vest 
ale capitalei libaneze au rămas în
chise pentru a 17-a zi consecutiv.

Se înregistrează, de asemenea, o 
reducere a tensiunii în zona din 
sudul Libanului unde s-au produs 
incidente între unități ale UNIFIL și 
miliții ale organizației AMAL.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei a adresat o scrisoare se
cretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, în care îi cere să 
intervină pentru a se pune capăt 
atacurilor israeliene împotriva tabe
relor de refugiați palestinieni din 
Liban și pentru asigurarea securității 
acestora, informează agenția KUNA.

PRAIA 16 (Agerpres). — Soluțio
narea situației din Orientul ^Mijlociu 
nu va putea fi realizată decît prin 
rezolvarea justă și durabilă a pro
blemei palestiniene — se subliniază 
în comunicatul comun dat publicită
ții în urma convorbirilor dintre ofi
cialități ale Republicii Capului Ver
de și președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, care a 
făcut o vizită la Praia.

Agenția KUNA relevă că Repu
blica Capului Verde și O.E.P. au de
cis stabilirea de relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.Conflictul dintre Iran și Irak

TEHERAN 16 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar iranian, 
citat de agenția IRNA, artileria ira
niană a bombardat centre economi
ce. instalații industriale, o bază na
vală, centrala energetică Al-Haretha 
și aeroportul Al-Jabila, în regiunea 
Basra din Irak.

De asemenea, arată comunicatul, 
artileria iraniană a bombardat uni
tăți de blindate irakiene la Yabis, în 
sectorul sudic al frontului, împiedi- 
cînd operațiunile acestora.

BAGDAD 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția irakiană de 
știri INA, artileria și tancurile for
țelor irakiene au bombardat poziții 
ale trupelor iraniene din sectorul de 
la est de Basra. Potrivit unui comu
nicat militar irakian, oitat de agen
ția INA, în sectorul central al fron
tului au fost distruse depozite de 
muniții și instalații de luptă iranie
ne. în sectorul nordic, relevă co
municatul, forțele irakiene-au scos 
din luptă poziții de artilerie și un 
un post de observație ale trupelor 
iraniene.

După cum a anunțat postul de ra
dio Teheran, în urma exploziei, 11 
persoane au fost ucise și aproxi
mativ 100 au fost rănite.

DECES. A încetat din viață 1
Luca Pavolini, fost membru al Se- | 
cretariatului C.C. al Partidului 
Comunist Italian, director al coti- i
dianului „l’Unită" și al săptămî- 
nalului „Rinascita". 1

HOTARÎRE. Președintele S.U.A.,
Ronald Reagan, a decis construirea 1
celei de-a patra navete spațiale 
americane — în locul „Challenger- 
ului", care a explodat la 28 ianua
rie 1986 — și, in același timp, a 1 
hotărit ca NASA să nu mai lanse- . 
ze sateliți comerciali. într-o decla
rație prezidențială, dată publicită- | 
ții de purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, se menționează că NASA va I 
avea in viitor drept obiectiv efec
tuarea unor misiuni „importante 
pentru securitatea națională, poli
tica externă a S.U.A., precum și 
pentru explorarea spațiului și dez
voltarea de noi tehnologii" in acest 
domeniu. I
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