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In pregătirea congresului al iii-lea
AL OAMENILOR MUNCII

Conferințe județene
ale reprezentanților oamenilor muncii

Tovarășul Nicolae Cgaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit vineri, la Snagov, delegația Partidului Comunist Finlandez, condusă de Esko Vainionpaeae, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R.. efectuează o vizită in țara noastră.Conducătorul . delegației a exprimat vii mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România și de a cunoaște realizările obținute de poporul român în construcția noii societăți. El a arătat că ii revine plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, urări de sănătate și fericire din partea președintelui Partidului Comunist Finlandez, Arvo Aalto, a comuniștilor finlandezi.‘Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, președintelui Partidului Finlandez, comuniștilor finlandezi un cald salut și urări de noi succese In activitatea consacrată înfăp-, tuirii idealurilor de progres și prosperitate ale poporului finlandez.In timpul întrevederii s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările ’ celor două partide. Au fost relevate.

Comunist

totodată, relațiile de colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C. Finlandez și s-a exprimat voința de a se acționa pentru dezvoltarea și intensificarea raporturilor de conlucrare dintre România losul celor douăpoare.Schimbul de ale vieții mondiale a evidențiat preocuparea celot două partide față de actuala situație internațională, gravă și complexă, precum și necesitatea de a se acționa pentru afirmarea fermă a politicii de destindere, pace și colaborare, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor si problemelor litigioase dintre state, pentru asigurarea unui climat de securitate și înțelegere pe continentul european și în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune ca toate țările și popoarele, partidele comuniste și muncitorești, forțele democratice, progresiste de pretutindeni să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strîns pentru x a pune capăt evoluției periculoase a .evenimentelor și, pentru a determina trecerea la măsuri concrete, practice, de dezarmare, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, al oamenilor — Ia viață, la pace, la e-

și Finlanda, in fo- partide, țări și po-vederi in probleme

xistență liberă și demnă. De asemenea. s-a pus în evidență necesitatea ca partidele comuniste și mun- . citorești să participe mai activ soluționarea problemelor lumii contemporane.In cadrul convorbirii afirmată hotărîrea celor de de a milita pentru întărirea solidarității și colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, încrederii și stimei reciproce, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu realitățile și condițiile specifice istorice naționale și sociale din țara respectivă.Tovarășul subliniat, conlucrării social-democrate, progresiste, antiimperialiste în lupta pentru pace, pentru progres nomic și social, subdezvoltării și ordini economice lume mai 'bună planeta noastră.La primire a luat parte tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

majors la alerea fost două parti-

Nicolae Ceaușescu a totodată, însemnătatea cu partidele socialiste, cu toate forțeleeco- pentru lichidarea făurirea unei noi mondiale, pentru o și mai dreaptă pe

în deplină unanimitate, într-o atmosferă entuziastă,
partîcipanții la conferințe au propus

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Vineri, 29 august, au avut loc conferințe județene ale reprezentanților oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe în alte 20 de județe, precum și in municipiul București — evenimente cu profunde semnificații in viața tuturor localităților patriei.Desfășurate în preajma celuide-a! Iii-lea Congres al oamenilor muncii, forum democratic reprezentativ, menit să asigure participarea mal largă, nemijlocită, efectivă a clasei muncitoare Ia conducerea societății, instituționalizat din inițiativa conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. conferințele au evidențiat — în atmosfera de puternică angajare patriotică în care colectivele de muncă din întreaga țară acționează pentru înfăptuirea importantelor sarcini ale actualei etape de dezvoltare ecO- nomico-socială a patriei — bogatul bilanț de realizări obținute in perioada care a trecut de la precedentul congres, marile rezerve ce există la nivelul fiecărui județ pentru înfăptuirea obiectivelor economice stabilite pentru cincinalul ir» curs.Aria largă de probleme, incluse pe ordinea de zt a conferințelor județene a prilejuit analiza principalelor aspecte ale activității productive, a modului în care organele de conducere colectivă au mobilizat masele de oameni ai muncii, au coordonat activitatea unităților economice în vederea îndeplinirii exemplare a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea al partidului, a orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare date de tovarășul Nicolae Ceaușescu in legătură cu dezvoltarea echilibrată. armonioasă, a fiecărui județ. Au fost supuse dezbaterii :— raportul privind modul in care s-au îndeplinit prevederile planului

pe perioada 1981—1985, sarcinile ce revin tori al. șurile tuireaXIII-Iea al P.C.R. șl realizarea integrală a planului pe 1986 ;— sarcinile consiliului județean al oamenilor muncii, ale tuturor colectivelor din întreprinderi pentru dezvoltarea intensivă, organizarea și modernizarea proceselor de producție, dublarea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor :— alegerea consiliilor județene ale oamenilor muncii ;— confirmarea delegaților pentru Congresul al Iii-lea al oamenilor muncii și a candidaților pentru Consiliul Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor finanțe.La lucrările conferințelor participat delegații la congres

fiecărui județ. în profil teri- în cincinalul 1986—1990 și mă- ce se impun pentru înfăp- hotăririlor Congresului al

Siau ..-------r_. ____=___ dinfifecare județ, aleși în cadrul recentelor adunări generale ale 'oamenilor muncii, precum șl reprezentanți ai oamenilor muncii aleși in aceleași adunări, in conformitate cu northele stabilite.Ău luat parte. în calitate de Invitați, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor ministere economice, instituții centrale, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din întreprinderi, de pe șantiere, din institute de cercetare și proiectare, ță, artă și cultură.In numele N icolae Ceaușescu, al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialisțe România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, participan- ților la. lucrări, tuturor oamenilor

oameni 'de știln-tovarășului secretar general

muncii din județele respective le-au fost transmise un salut muncitoresc, revoluționar, calde felicitări pentru rezultatele înregistrate pînă acum, împreună cu urarea de a obține noi și tot mai mari succese în înfăptuirea obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-Iea al. partidului, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral te și înaintare a României munism.Conferințele județene au cedate de adunările generale ale oamenilor muncii, foruri de largă dezbatere, țiativei directă teriale economice, sociale și politico-orga- nizatorice. Avind un pronunțat caracter de lucru, adunările generale au dezbătut, în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse în cuvîn- tările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din iunie a.c. a Comitetului Central al partidului și la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șj Sociale, modul în care au acționai oamenii muncii, -organele de conducere colectivă pentru realizarea sarcinilor ce le revin în primul an al celui de-al 8-lea cincinal, pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, îndeosebi a producției fizice, nete și a celei destinate exportului, pentru valorificarea la un nivel superior a tuturor resurselor umane și materiale de care dispun întreprinderile. în cadrul adunărilor generale a fost analizată cu înaltă responsabilitate activitatea depusă în vederea asigurării dezvoltării intensive a economiei, punin- duse un accent deosebit pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pe modernizarea fluxurilor

dezvolta- spre cofost pre-
de manifestare deplină a ini- muncitorești, de participare a făuritorilor de bunuri mala soluționarea problemelor

de fabricație și mal buna organizare a muncii, pe generalizarea experienței, pozitive dobindite de diferite colective. Au fost prezentate măsurile tehnico-organizatorice adoptate în scopul creșterii productivității muncii — indicator ce se va dubla, conform prevederilor, pînă in 1990 — reducerii consumurilor materiale și energetice, a costurilor, aplicării cu fermitate a principiilor acordului global direct, întăririi autoconducerii și autogestiunii economico-finan- ciare.O atenție deosebită s-a acordat realizării planului de investiții, re- levîndu-se necesitatea intensificării ritmului de execuție a. lucrărilor pe șantiere prin extinderea mecanizării și industrializării operațiunilor de construcții-montaj, a tehnologiilor moderne, mai buna folosire a forței de muncă, a mașinilor și utilajelor, diminuarea consumurilor materiale — ceea ce va fi de natură să asigure punerea în funcțiune la termenele prevăzute a capacităților planificate, sporirea eficienței economice in domeniul construcțiilor.Adunările generale din unitățile de transporturi și telecomunicații au pus accentul pe dezbaterea și stabilirea ■’ de «o"; măsuri privind utilizarea intensivă a mijloacelor din dotare, mărirea gradului de mecanizare a operațiilor de încărcare-descăr- care, extinderea conteinerizării, accelerarea ritmului de expediție a mărfurilor, sporirea vitezei ciale și creșterea eficienței activități de transport.în unitățile comerciale, de și prestatoare de servicii, în analizei efectuate in cursulrilor generale s-au situat problemele privind gospodărirea mai judicioasă a fondului de marfă, îmbunătățirea

comer- întregiiturism centrul adună-

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ: SCURTAREA 
CICLULUI PRODUCȚIE - MARFĂ - BANI

In actuala etapă de dezvoltare a țării, in care se pune un accent deosebit pe laturile calitative, intensive, ale creșterii economice, un rol esențial revine exercitării cu înaltă răspundere și eficiență a auto- conducerii și autogestiunii, în contextul aplicării consecvente a noului mecanism economico-financiar. Evidențiind necesitatea înțelegerii clare a acestor principii și a întăririi răspunderii oamenilor muncii, a adunărilor generale și a consiliilor de conducere din fiecare unitate pentru aplicarea lor neabătută în viață, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că : „Autoconducerea și autogestiu- nea înseamnă o bună gospodărire de către fiecare colectiv de oameni ai muncii, de către fiecare unitate teritorială a mijloacelor încredințate de popor in administrare. Dar aceasta înseamnă a le gospodări in așa fel incit să obții o dezvoltare și o creștere continuă a avuției generale".Problemele exercitării competente, efective și eficiente a autocon- ducerii și autogestiunii, asigurării in fiecare unitate economică a condițiilor necesare -în acest scop, aplicării neabătute și perfecționării mecanismului economico-financiar- se relevă pregnant in cuvintările secretarului general al partidului și au făcut obiectul unor măsuri concrete de' natură organizatorică sau legislativă adoptate de către conducerea partidului și statului. Cu pregnanță se desprinde, așadar, că in înalta răspundere a organelor de conducere colectivă, a cadrelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii din fiecare unitate pentru utilizarea cu cea mai mare eficiență a părții din avuția societății încredințate spre administrare și dezvoltare constă esența esențelor aplicării ferme a noului mecanism economico-financiar. Numai pe această cale - realizind ritmic și integral sarcinile cantitative și calitative ale planului, în condițiile reducerii la maximum a ciclului aprovizionare — producție — marfă — bani, ale gospodăririi cu înaltă eficiență a mijloacelor tehnice, materiale și financiare de care dispune - fiecare colectiv de oameni ai muncii își poate spori contribuția la creșterea mai rapidă a venitului național, a avuției generale a societății, la dezvoltarea continuă a proprietății socialiste — aceasta constituind baza hotăritoare a întăririi patriei, a ridicării bunăstării generale a poporului.

(Continuare in pag. a III-a)

întreaga

Cum se aplică în practică principiile autoconducerii și auto
gestiunii ? Ce experiențe deosebite se pot desprinde, ce pro
bleme se ridică în activitatea de zi cu zi, cum poate fi îmbu
nătățită activitatea economico-financiară și ce perfecționări 
pot fi aduse mecanismului economico-financiar ? Cum poate 
fi scurtat ciclul producție — marfă — bani T Sînt întrebări 
care au stat în atenția participanților la dezbaterea organizată de ziarul „Scînt.eia", cu sprijinul Comitetului județean Bihor al P.C.R., pe tema răspunderii organelor de conducere 
colectivă pentru aplicarea cu eficiență superioară a principiilor 
noului mecanism economico-financiar. Opiniile acestei dez
bateri sînt prezentate în pagina a III-a a ziarului.

(

Construcțil moderne de locuințe Ia Alba lulia
CălătorieOmul muncii, azi

■.„t>■ '

D
ialogul partidului cu masele s-a integrat puternic și profund in practica de zi cu zi a condu- muncă se Înțelege și făurirea de bunuri materiale, și cercetarea știin- __ ________ — - _________ țifică, șl învățătura, și creația cul- cerii societății “noastre? Congresele și turală, Ea se. identifică,,,in general, consfătuirile naționale, pe domenii . cu orice fțtf de activitate folositoare de activitate, au devenit, in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", forme active și eficiente de acțiune concretă în cadrul sistemului democrației muncitorești, revoluționare. Integrat activ în acest larg sistem. Congresul oamenilor muncii, ce își va deschide lucrările peste cîteva zile, se înscrie între modalitățile de mare însemnătate prin care clasa muncitoare din România își îndeplinește rolul ce-i revine, cjim sublinia secretarul general al partidului, „de. a conduce întreaga națiune pe calea luminoasă a noii orindairi So- oiale“. De la tribuna acestui înalt forum democratic al clasei muncitoare- — realitate istorică și politică de o adîncă semnificație — omul muncii, in calitatea lui de proprietar, producător și beneficiar, își va spune cuvîntul cu privire la căile de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XIII- lea al' partidului, în vederea perfecționării activității în industrie, transporturi, circulația mărfurilor și fțnanțe., OMUL MUNCII ! EI se află pretutindeni : in uzine — la pupitrele unor instalații dintre cele mai complexe ; pe ogoare — în bătălia pentru recolte , mari ; In laboratoarele științfei ’ — descifrînd noi taine ale naturii, noi însușiți ale legităților dezvoltării sociale ; pe șantiere — ridicînd cu mintea și cu. brațele lui noi edificii ale-socialisj- mului ; în școli — preocupat de îmbogățirea universului cunoașterii ; în instituțiile de artă — modelînd, din idei revoluționare, trăsături definitorii pentru omul nou al societății socialiste multilateral dezvoltate. Munca însăși,, așa curp în repetate rinduri a subliniat secretarul general al . partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a lărgit sfera de cuprindere, s-.a diversificat. Azi, în societatea noastră socialistă, prin

cu _____societății. Și este firesc, așadar, ca OMUL MUNCII să fie figura centrală oriunde se desfășoară o activitate în folosul societății.OMUL MUNCII I Personalitatea Iui își integrează in profunzime valorile societății pe care o făurim, aici, pe pămîntul patriei noastre ; valorile timpului în care trăim. Din cutezanța gîndului ce-i este propriu se nasc proiecte de mașini și utilaje noi, de produse noi, multe dintre ele incă de pe acum la nivelul ma- ‘ rilor performante internaționalei Prin tenacitatea lui, prin efortul lui creator. în esență prin munca lui, aceste proiecte devin fapte. El este proprietar al mijloacelor de producție. Este producător de valori materiale și spirituale. Și este beneficiar al roadelor muncii întregului popor. El este chemat de partid să-și spună cuvîntul cu privire la modul în care să fie guvernată țara. Cu privire la hotărîrile partidului, la legile țării, inainte de a fi adoptate. El este consultat în elaborarea programelor partidului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Cuvintul Iui se face mereu auzit de la înaltele tribune ale democrației muncitorești, revoluționare ; congre- consfătuirile naționale, pe de activitate, organiza- inițiativa secretarului ge- al partidului,. tovarășul Ceaușescu, ale căror lucrări consiliile
sele și domenii te din n.eral Nicolae se desfășoară periodic ; oamenilor muncii și adunările generale din întreprinderi și instituții ; consiliile de conducere din centrale și ministere. Si tot el este său înde do-

' într-o nouă
lume \.

a cărbuneluirCa în fiecare sfîrșit de vară ascult „glasul pămîntului" și mă reîntorc acasă, in Bihor, printre mineri. Mă reîntorc in satele și regiunea copilăriei mele de pe Valea Bistrei, spre a vedea oamenii și locurile de care mă leagă atîtea amintiri. Copil fiind, am asistat în anii ’47 la deschiderea lucrărilor la noua exploatare de la Voivozi, cînd s-a trasat linia ferată Abram-Voivozi și cînd am vă- ziit trecînd prin satul nostru prima locomotivă, primul tren. Tot atunci, la chemarea unui tinăr maistru, venit de pe meleagurile Moldovei să lucreze aici, ne-am urcat într-o zi, mici pionieri și școlari, în trenul pe care îl conducea un ortac de al său, spre a ne da concursul la o serbare tinerească la Voivozi- Budoi, în cinstea minerilor.Căci principala bogăție a acestei zone este și astăzi, ca și
ÎNSEMNĂRI

recoltă de toamnă
strînsă și depozitată

în actualitateIn ansamblul lucrărilor din cam-. pania agricolă de toamnă, culesul, transportul și depozitarea porumbului ocupă cel mai important Ioc. Aceasta întrucît volumul acestor lucrări este foarte mare : numai în unitățile agricole de ștat și cooperatiste s-au cultivat peste 2 124 000 hectare cu porumb. Spre deosebire de al ți ani, în .majoritatea județelor această cultură a ajuns mai devreme la maturitate și, ca atare, producția trebuie strînsă în timp scurt, spre a se- evita orice pierderi. Este deci momentul ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole să asigure o largă participare Ia muncă a tuturor locuitorilor de la sate, buna folosire a utilajelor a- flate Ia dispoziția unităților agricole. astfel incit din primele zile să fie realizate ritmuri intense la

pierderi!
CULESUL PORUMBULUIculesul, transportul și depozitarea producției.Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă în seara zilei de 28 august, recolta de porumb a fost strînsă de pe 106 500 hectare, reprezentînd 5 la sută din suprafața cultivată. Așa cum rezultă din datele înscrise pe harta alăturată, lucrările sînt mai avansate în unitățile agricole din județele Olt, Dolj, Călărași, Timiș, precum și în sectorul agricol Ilfov. Este necesar ca specialiștii și cadrele de conducere din unități să lanurile coapte pentru a recolta cu prioritate.Grăbirea lucrărilor de a porumbului se impune și alte motive. Pe mari suprafețe din cele de pe care se culege porumbul urmează să se insămințeze cereale păioase de toamnă. Iată de ce,

identificeIe putearecoltare din

concomitent cu recoltarea, este necesar să fie eliberate de coceni toate terenurile destinate acestor culturi, astfel incit mecanizatorii să poată trece imediat la pregătirea terenului. In . al doilea rînd, trebuie ștrinsă cu grijă conservată întreaga producție eundară — cocenii de porumb spre a se completa necesarul furaje pentru perioada lație a animalelor.Strîngerea. transportul zitarea tuturor roadelor constituie b sarcină de pundere a Organelor județene de partid și agricole, a organizațiilor de partid de la sate. Ele au datoria să asigure mobilizarea tuturor locuitorilor la munca in cîmp, o bună folosire a utilajelor de recoltare și a mijloacelor de transport, astfel încît întreaga producție sâ fie pusă în timp scurt la adăpost.

și se-de de stabu-și depo- toamnei mare răs-

IN PAGINA A V-A : Relatări ale corespondenților „Scînteii“ din județele 
Olt, Mureș, Vaslui și Sălaj

Vil , VUJLOLLllie UC LU11UUI.C1C U1LL trale și ministere. Si tot el cel căruia partidul, secretarul general îi adresează îndemnul suflețitor ca„ la locul său muncă, să facă prin fapte vada supremă a unei contribuții active la înfăptuirea acestor programe. Să înțeleagă autoconducerea ca pe un drept, dar și ca pe o înaltă îndatorire. Să-i fie mereu trează conștiința marilor sale răspunderi ce-i revin în temeiul democrației muncitorești, revoluționare, de participant direct la conducerea societății, Ia înfăptuirea operei de construcție socialistă în România.OMUL MUNCII ! în acest univers clocotesc mari energii creatoare. Se afirmă o conștiință înaintată, revoluționară. O vocație profund umană. O gamă largă de trăsături specific umane dobîndește, în acest univers, o mai mare forță de expresie : de la inteligență la setea de a ști mai mult, mereu mai mult ; de Ia inițiativă ca formă de manifestare a gîndului cutezător Ia voința de a acționa ; de la sentimentul iubirii de țară la patriotismul faptei ; de la dorința de . afirmare la bilitatea înaltei pregătiri nale.Sub acest generic, al MUNCII, sînt cuprinși exemplari, inventatori mari creatori, ale căror realizări sînt nominalizate in cărți, în paginile ziarelor și revistelor, în filme. Și sînt cuprinși milioane de eroi ai muncii din ale căror înfăptuiri se conturează faima unor colective întregi, a unor mari familii muncitorești. Prin fapte pilduitoare, de comuniști, de revoluționari, oamenii muncii sînt autorii noii istorii a na- triei noastre. Hărnicia lor, priceperea lor, devotamentul lor față de partid, față de popor se .obiectivează in bunuri materiale și spirituale de

responsa- profesio-OMULUI oameni cunoscuți.

Adrian VASILESCU

atunci, cărbunele, cel care a schimbat viața patriarhală a acestor locuri, chemindu-le la un nou ritm, cel marcat de industrializare. Incepînd din anii aceia și pînă astăzi. Valea Bis- ! trei și-a modificat esențial fizionomia : dintr-o regiune prin excelentă agricolă, în care- înnoirile și prefacerile pătrundeau greu, ea a devenit o zonă industrial-agrară, cu un potențial muncitoresc dintre cele mai valoroase. La vechile guri de mină de la Voivozi-Budoi și Vărzari s-au adăugat altele noi 1 la Cuzap, Varviz-jurteana, Fo- glaș-Valea Cerului. Galeriile de mină străbat astăzi o porțiune întinsă a zonei, se întretaie și se suprapun după un plan fantastic, numai de specialiști cunoscut, care au făcut din bazinul carbonifer al Voivozilor unul dintre cele mai importante ale prezentului cincinal. Așa se explică de ce în anii 1984 și 1985 exploatarea minieră Voivozi s-a situat pe locul I în întrecerea socialistă pe ramură, obținind „Ordinul Muncii" clasa I, Steagul roșu de fruntaș pe țară și Diploma de onoare pentru locul I. Inminarea acestor înalte distincții, acordate de conducerea partidului și statului nostru, constituie un simbol al prețuirii muncii rodnice, depusă la cele mai înalte cote de dăruire patriotică, fapt care a făcut ca producția extrasă peste plan in cinstea Zilei minerului și a zilei de 23 August să ajungă la peste 160 000 tone cărbune, peste 1 000 tone nisip bitu- minos, plus 1 040 mc de bolțuri și un plus de 1 870 tone uleiuri. Aceste producții suplimentare s-âu datorat creșterii vitezelor de avansare Ia combinele de înaintare cu 17,5 la sută față de cele planificate, în timp ce complexele mecanizate au cunoscut depășiri de 15.6 Ia sută față de cele planificate, astfel că pro-
Mircea POPA

(Continuare in pag. a II-a)
(Continuare in pag. a V-a)
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PERFORMANȚE IN LUPTA
PENTRU CALITATE Șl EFICIENȚĂ

Intr-o etapă nouă — sar
cini noi. DesPre „Independența"-Sibiu de astăzi se poate spune că nu-i doar o singură uzină. Și asta deoarece aici trecerea anilor este marcată de mai multe construcții industriale, purtînd fiecare pecetea unui alt timp. Iată, pe malul Cibinu- lui, lingă vechiul „Turn al fierarilor" — ce mărturisește că pe aceste străvechi meleaguri românești prelucrarea metalului se făcea cu mare iscusință in Evul Mediu — șe mai află, păstrate ca o amintire, zidurile unei hale a vechii intreprinderi întemeiate acum mai bine de o sută de ani, clădire restaurată 'acum, dobin- dind deschideri noi pentru lumină si adăpostind noi utilaje. De jur împrejur s-au înălțat hale noi, moderne. Peste Cibin, o nouă construcție, cea a fabricii producătoare de utilaj chimic. In impunătoarea zonă industrială a Sibiului, „Independența" e prezentă și ea cu siluetele zvelte ale unor hale dotate cu ultimul „cuvint" al tehnicii contemporane. Să mai adăugăm noua secție de la Șeica Mare, ce întregește profilul complexei întreprinderi sibiene.— Toate acestea la un loc sînt mai cu seamă expresia dezvoltării noastre extensive, afirmă tovarășul Mihai Găldean, directorul întreprinderii. A fost o etapă de muncă, de mari eforturi pentru construirea noilor capacități. Incepînd îndeosebi cu actualul cincinal, este caracteristică și pentru noi, cei de la „Independența", puternica dezvoltare intenșivă pe baza căreia pînă in 1990 vom dubla productivitatea muncii, obținind, totodată, un important spor de producție.

Progresu! tehnic — pe 
prim plan. strabatem secțiile de producție ale întreprinderii. După un timp, inginerul Ovidiu Peligrad. șeful secției proiectare, face următoarea observație :—■ Așa cum vedeți, noi sintem dotați cu mașini-unelte universale. A- daptărea acestor mașini la imensa varietate a cerințelor concrete, elaborarea de tehnologii pentru realizarea anuală a 600—700 de utilaje ce reprezintă premiere și, totodată, unicate pe întreaga economie națională solicită din partea nostru un mare efort de nică. colectivului creație teh-— Prin urmare, noul are o pondere însemnată în producția întreprinderii.— Aș spune chiar foarte Însemnată. în fiecare an, proporția înnoirii este de peste 70 la sută. E vorba, după cum menționam, de produse unicat pentru construcția de mașini.

Numai schimbul de telexuri
nu ajută laToamnă timpurie, cu arșiță de luna lui cuptor.. Cîmpul este despovărat mai devreme de rodul purtat din primăvară și pregătit pentru rosturile Iui în anul ce vine, pentru un rod și mai bogat.în județul Ialomița s-a terminat strinsul fasolei la patru zile după Consfătuirea cu activul de partid și de sțat din agricultură, se recoltează intens la floarea-soarelui și-se apreciază că pină duminică întreaga recoltă va fi strinsă ; s-a trecut la recoltarea porumbului pe mari suprafețe, se execută toate celelalte lucrări impuse de acest anotimp, ca și cele privind producția anului viitor.în grădinile de legume se află, firesc, oameni mai mulți decit oriunde. Au rodit bogat grădinile, nu pe măsura așteptărilor, dar tocmai de aceea nu trebuie să se piardă ab-_ solut nimic din ceea ce s-a produs. Este și explicația faptului că alături de oamenii din agricultură în grădini lucrează mii de elevi, precum și al ți oameni ai muncii. Bucuria culesului bogat, care putea fi și mai bogat nu numai la legume, ci și la celelalte culturi nu este lipsită însă și de insatisfacții.Una din insatisfacții este tocmai aceea că se puteau obține producții mai mari chiar in condițiile acestui an, nu intru totul prielnic pentru agricultură. De asta sint conștienți toți cei ce lucrează in agricultura județului și, firește, sint hotăriți să facă o muncă mai bună în această toamnă pentru producția anului viitor. Se pregătesc ogoarele, se pregătește pămintul pentru insămîn- țarea griului și a orzului, sint stabilite măsurile privind amplasarea culturilor, executarea lucrărilor in perioada optimă.Probabil că planul la cultura de legume nu se va realiza integral la toate sortimentele. Dar, oricum, se poate spune că producția este bună și cantitativ și, in linii generale, și calitativ.Am străbătut ieri, 29 august, fermele de legume dintr-un mare număr de unități agricole din județ. Am văzut culturile din fermele întreprinderii de producere a legumelor din Urziceni, ferma de legume a C.A.P. Gîrbovi, fermele de legume ale C.A.P. Fierbinți, fermele de legume din C.A.P. Maia și C.A.P. Brazi și mărturisim că, fără să fie la nivelul calitativ pe care și-l dorește orice legumicultor, producția, in cea mai mare parte, este totuși de bună și de foarte bună calitate. Tomate, vinete, ardei gras, gogoșari, pepeni, alte și alte legume pot fi prezentate in orice piață și în orice magazin la dispoziția cumpărătorului și cu siguranță că vor fi primite cu plăcere.Dar bucuria culesului și truda pentru a fi cit mai bogat sînt întinate de un șir de nereguli, care duc la degradarea, la pierderea unor importante cantități de legume. Și ce poate fi mai dureros pentru un om decit să vadă cum sudoarea muncii lui se scurge pe apa Sîmbe- tei, cc poate fi mai dăunător și mai imoral decit irosirea unor bunuri necesare economiei și oamenilor ?Vom relata un episod profund semnificativ pentru o anumită stare de lucruri, pentru o anumită mentalitate a unor beneficiari, și numim în acest caz intreprinderile datoare să preia și să valorifice legumele.în ziua de • 26 august, șoferul Gheorghe Geambașu de lă I.T.S.A.I.A. Urziceni a fost trimis de întreprinderea legumicolă din Urz'- ceni la București, la I.L.F. Militari, cu un camion de 12 tone încărcat cu diferite legume. Dar nimeni de la respectiva întreprindere nu a 

metalurgie, industria chimică, minieră, a materialelor de construcții, hidroenergetică și multe alte ramuri. Participăm semnificativ și la înfăptuirea programului nuclear.— Deci toate sint produse ale tehnicii „de vîrf“...— ...Și pentru ramurile „de vîrf" ale economiei naționale. Realizarea „la comandă" a unor asemenea pro- duse-unicat, cu un inalt grad de tehnicitate, cere o deosebită pregătire a colectivului, o mare mobilitate si capacitate de creație tehnică.Gazda noastră se oprește la un moment dat în fata unei freze-portal, explicindu-ne :— Iată, această freză era proiectată să lucreze cu două sau cel mult patru scule. Printr-o însemnată in-
PRIORITĂȚILE ECONOMICE 
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DE PARTID

vestiție de creativitate tehnică, noi i-am „reconsiderat" posibilitățile. în prezent, lucrăm la ea cu 14 freze combinate, care execută succesiv 28 de suprafețe. Această nodtate tehnică a revoluționat si soluțiile tehnologice.— De pildă ?— Un partener din străinătate ne-a comandat un transportor cu plăci pentru fluxul de laminare. In comandă, o dată cu caracteristicile tehnice erau prevăzute și tehnologiile. I-am comunicat că noi avem soluții tehnologice mai bune, care determină o calitate mai înaltă. Beneficiarul a venit imediat aici, iar noi i-am făcut demonstrația pe c'oncret. '- Și ?— A fost îndată de acord cu propunerea noastră. Mai mult, chiar de aici, de la Sibiu, a cerut ca și in alte tari, care execută pentru el ase-- menea utilaje, să se adopte soluțiije tehnologice elaborate la „Independența".— Deci încă un' prilej de satisfacție.— Satisfacție ? Nu ! Mai avem atît de multe de făcut ! în urma analizei întreprinse de conducerea întreprinderii, de comitetul de partid, au fost stabilite peste 260 de măsuri de modernizare^ de introducere a progresului tehnic, ce urmează a fi a- plicăte în actualul cincinal. Fiecare din acestea reprezintă pină la urmă o sarcină de îndeplinit, o sarcină de partid, fiecare . cere un important efort de muncă, de creativitate.

valorificareavrut nici măcar să stea de vorbă cu el. Omul, pentru că și-a pierdut o zi și o noapte de așteptare zadarnică, pentru că a consumat 50 litri de motorină pentru a veni la București, și-a incercat „norocul" la I.L.F, Berceni. Acolo i s-a scris pe foaia de parcurs : „Nu primim mărfuri necontractate" ! Formal privita chestiunea, cei de la I.L.F. Berceni au dreptate. S-a intors lu Urziceni. de unde, a doua zi, a fost din nou trimis la I.L.F, Militari eu același camion și cu aceeași incăr- cătură. La ora la care scriem aceste rinduri nu știm dacă i-a suris norocul, pentru că se pare că a livra legume acestei intreprinderi si a fi acceptate a început să devină un adevărat noroc. Să ne explicăm : întreprinderea de producere a legumelor din Urziceni a fost creată special, ca și alte unități din jurul Capitalei, cu scopul de a aproviziona piețele Capitalei. In acest scop este Încheiat un contract ferm între respectiva întreprindere și I.L.F. Militari în care se stipulează că întreaga producție realizată de întreprinderea din Urziceni, fără nici un fel de excepție, trebuie să fie livrată către I.L.F. Militari, aceasta, la rin- dul ei, avind obligația de a prelua in întregime, Ia termenele stabilite, conform graficelor întocmite, întreaga producție realizată de întreprinderea din Urziceni. Dacă episodul relatat ar putea părea o intîm- plare, cifrele, datele concrete care arată cit a livrat întreprinderea din Urziceni și cîț a preluat I.L.F. Militari nu mai sint intimplări, ci cifre verificabile și încăpățînate ca orice cifră. Pe 8 luni din acest an, întreprinderea din Urziceni a cules din eimp 5 653 tone de legume care, repetăm, conform contractului trebuiau să fie preluate integral de către I.L.F. Militari. Dar respectiva unitate bucureșteahă nu a preluat decit 1195 tone. Restul producției a fost livrată, cu destule dificultăți, altor beneficiari, intreprinderi de prelucrare, unor unități din alte județe, prin măsurile luate de . comitetul județean de partid aSigurin- du-se zilnic pentru transportul legumelor mijloace cu o capacitate totală de 3 300 tone. Dar o cantitate apreciabilă de legume, respectiv peste 600 tone, îndeosebi conopidă timpurie, conopidă de toamnă, varză timpurie, vinete, dovlecei, pepeni ș.a., au fost transformate in furaje, dat fiind gradul ridicat de degradare produs in timpul îndelungat ce a trecut de la data culegerii cînd trebuiau să fie preluate de beneficiar conform graficelor stabilite. Există reglementări legale, există contracte, dar mai presus de toate există legi care interzic cu desăvir- șire risipirea oricărui bob de recoltă, a oricărui produs agricol. Nimeni, sub nici un motiv nu are dreptul să risipească bunuri, care, in ultimă instanță, sint bunuri ale poporului, care sint rezultatul trudei unor oameni, care sint rezultatul unor mari cheltuieli financiare și materiale și a căror destinație este să servească interesele economiei, interesele bunei aprovizionări a oamenilor.Cineva, la insistențele tovarășilor de la Ialomița de a prelua cantități mai mari de vinete, — de e- xemplu — a avut o replică pe care ne este greu să o calificăm : „Dumneavoastră se vede că aveți obsesia vinetelor !“. Nu, oamenii nu au „obsesia" vinetelor, ci au „obsesia" muncii. a datoriei de a aproviziona populația. au obsesia trudei de un an a oamenilor, au obsesia cheltuielilor făcute pentru realizarea acestor produse. Au nu obsesii, ci respect pentru muncă, respect pentru lege.

Exigența comuniștilor. Printre produsele realizate în ultima vreme la „Independența" se află și liniile de trefilat sîrmă produse pentru Combinatul metalurgic din Cîm- pia Turzii, utilaje care se aduceau pină de curînd din import. Pină aici totul intră intr-un anumit „obișnuit" cu care ne-a deprins inventivul co" lectiv sibian: un produs nou, de înaltă tehnicitate, unul din cele 600—700 unicate realizate anual și, totodată, eliminarea unui utilaj de la import. Executarea la comandă, după proiect, a oricărei mașini, fie ea cit de complicată, a devenit, de asemenea, un lucru comun aici. Și totuși, în timpul execuției s-a întîmplat ceva neobișnuit. Ce anume 1 Aflăm de la ing. Teodor Munteanu, șeful secției mecanică II.— Proiectul prevedea pentru complexa linie de trefilare toleranțe de cinci sutimi de milimetru. Aceasta îndemna o calitate bună. Dar iată că studiind proiectul, trecînd la aplicarea lui, comuniștii loan Paulică, șeful echipei de lăcătuși, maistrul Gheorghe Țîrlea, lăcătușii Drăghițâ Zafiu, Ion Frincu și Emil Cibu și-au dat seama că pot realiza toleranțe mai mici — și anume, de două sutimi de milimetru. „Asta înseamnă mai multă bătaie de cap, dar nu putem renunța", au spus ei. „Vom do- bindi o calitate mai. înaltă a produsului final". Propunerea comuniștilor de reducere a toleranțelor, ca și propunerile lor de îmbunătățire a cuplajelor și a unor subansamble au fost însușite de proiectant și înglobate în noile proiecte ale liniilor de trefilat pe care le realizăm acum pentru metalurgiștii din Tîrgoviște.— Așadar, exigenta comuniștilor și-a spus cuvintul in privința calității.— De fapt, exigenta, lupta pentru nou caracterizează activitatea celor 32 organizații de partid de la noi. subliniază Neculai Grigore, secretar cu probleme economice al comitetului de partid din întreprindere. Numai in ultimii xloi ani, prin aplicarea în producție a unor invenții elaborate de oamenii ei, „Independența" a realizat economii de peste 40 de milioane de lei. La aceste economii se adaugă,, desigur, performantele tehnice., Fără îndoială, avem și greutăți, uneori și rămîneri în urmă în anumite privințe, dar în rezolvarea acestora ne bizuim tot pe exigența, pe spiritul revoluționar al membrilor de partid, care sînt întotdeauna cei dinții promotori ai noului, ai luptei pentru calitate.
G!i. ATANAS1U 
Ion Onuc NEMEȘ

legumelor!Este posibil, și nu stă în puterea noastră de a analiza și a aprecia, ca cererea pentru anumite sortimente de . legume să fie. mică sau suprafețele cultivate cu aceste sortimente, ca și nivelul producției realizate să fie mult prea mari față de cerințe. Asta este o problemă care, fără îndoială, ar trebui analizată de organele de resort. Dar producția există, pentru ea s-a muncit, pentru ea s-au făcut cheltuieli. Pămintul din care au crescut aceste legume, căre. zice-se. acum nu ar fi necesare, nu ar fi cerute, putea produce altceva, grîu sau porumb, sau alte culturi de care, oricum, economia are nevoie. Dar. repetăm, producție există și trebuie, fără întir- ziere, găsite mijloacele, căile, soluțiile pentru valorificarea ei integrală. Numai schimbul de telexuri — unele cu reproșuri — nu ajută cu nimic la valorificarea legumelor. Asupra altor aspecte vom reveni în ziarul de mîine.
Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘOIU

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)care vor beneficia mai multe generații. Prin ceea ce au realizat, prin ceea ce au dovedit că pot să realizeze, ca participanți activi la o grandioasă construcție — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in România — au dat contur trăsăturilor fundamentale prin care este definit, azi. OMUL MUNCII, Iar una dintre aceste trăsături, ce se înscrie ca o dominantă a noii sale personalități, o constituie vocația pentru industrie. Nu ca aspirație, ci ca înfăptuire concretă. Ca dovadă certă, făcută prin fapte, a capacității poporului român de a-și făuri o industrie puternică, modernă.
N

u cu prea multe decenii în urmă, in timpul stăpinirii bur- ghezo-moșierești, mai dăinuia ideea, ce s-a dovedit a fi falsă, că... omul muncii din România nu-i făcut pentru industrie. Adversarii industrializării aduceau, în sprijinul lor, ca „argument suprem", faptul că din moși-strămoși românul a practicat agricultura fiindcă „e.te 
făcut pentru agricultură". Cînd au răsunat in conștiința națională, atit in cea de-a doua parte, a secolului trecut,, cit și în perioada interbelică, glasurile unor ginditori lucizi, ce ințeleseseră cerința ca România să-și făurească o industrie proprie, li s-a răspuns : „Da, poate că avem 
nevoie de industrie, dar românii nu 
au vocația muncii industriale ; ei 
sint făcuți să fie țărani și vor fi 
numai țărani". Dar un astfel de răspuns ascundea, dincolo de meschinele interese ale celor ce stăpîneau averile țării, concluzii ce se inte- meiau pe subiectivism, pe date eronate și pe investigații superficiale, fiind evidentă absenta oricăror criterii științifice.

„Au românii însușiri pentru mun
ca industrială ?“ Această întrebare s-a făcut de multe ori auzită înainte și după primul război mondial. Ea și-a semnalat prezenta, mai întîi în presă, în cărți, apoi a pătruns în dezbaterile parlamentare. „Enciclopedia României", o amplă lucrare apărută în anul 1939, cuprinde sublinierea că mulți s-au lăsat înșelați de răspunsul negativ pe care l-au dat. la această întrebare, vizitatorii străini. Se precizează în lucrarea

ETAPELE SISTEMATIZĂRII, ETAPELE 
DEVENIRII ORAȘULUI

însemnări despre ascensiunea urbanistică a municipiului Alexandria
Activitatea de sistematizare constituie un proces amplu de dezvoltare armonioasă a localităților, inglobind obiective și preocupări pe cit de diverse, pe atît de însemnate. La baza ei stau,' desigur, planurile bine gîn- dite, definitivate și, o dată cu adoptarea lor, devenite literă de lege pentru edili, arhitecți, constructori. Dar și activitatea de sistematizare, care presupune stabilitate, consecvență, implică și perfecționări, căutarea și găsirea unor soluții noi, eficiente, în pas cu vremea, cu schimbarea condițiilor sau a cerințelor, cu noile exigențe sau noile posibilități.

Prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. s-au stabilit noi măsuri pentru aplicarea riguroasă a Legii sistematizării, slabilindu-se, totodată, normele de folosire rațională a terenurilor din cadrul perimetrelor construibile ale localităților. Pornind de la realizările existente, toate consiliile populare au primit sarcina de a trece deindată la revederea tuturor schitelor de sistematizare, antrenînd in acest proces toate organele lor de specialitate, toți cetățenii localității.Ce s-a făcut si ce se face în această privință la ALEXANDRIA, reședința județului TELEORMAN ?Scurtul istoric al transpunerii unei schițe în realitate. O curiozitate : la Alexandria noțiunea de sistematizare a apărut, într-un fel. în urmă cu peste 150 de ani. adică o dată cu orașul. In prima jumătate a secolului trecut, străduțele si cele două viitoare piețe au fost trasate cu rigla. Creșterea, extrem de anevoioasă, a orășelului înecat in praf nu s-a mai conformat insă aceleiași rigori.Abia în anii noștri s-a elaborat o adevărată schiță de sistematizare, după principii noi. științifice. Consemnăm rezultatele viziunii integratoare ce s-a impus în dezvoltarea orașului, ascultîndu-1 pe tovarășul Constantin Constantin, prim-vice- președinte al consiliului popular municipal, care ține să stabilească și citeva ..racorduri" în raport cu imaginea de acum douăzeci de ani a orașului din cimpia Burnasului :— Municipiul Alexandria, așa cum îl vedem astăzi, este, de fapt, un oraș al ultimelor două decenii, dez- voltindu-se cu precădere, după noua împărțire teritorial-administrativă, cînd a devenit reședință a județului Teleorman. Necesitățile impuse de această nouă „învestitură" au condus la construirea accelerată a unor importante edificii social-culturale si edilitare între care sediul noli- tico-administrativ, spitalul județean, casa de cultură, o seamă de unități comerciale și de servicii, la care se adaugă un mare număr de locuințe pentru oamenii muncii, angajați ai noilor obiective industriale.Un moment aparte il constituie 1976, anul aprobării schiței de sistematizare. Ca urmare a traducerii ei în fapt, orașul a devenit, trei ani mai tîrziu — respectiv în 1979 — municipiu. înregistfînd un adevărat salt calitativ în privința dezvoltării sale, sub toate aspectele. Intre alte criterii au fost avute în vedere și eficienta investițiilor. configurarea centrului civic și al altor zone de interes urbanistic, precum și economisirea de teren. Este elocvent faptul că deși populația a crescut cu peste unsprezece mii de locuitori, iar numărul de apartamente s-a dublat. suprafața necesară imobilelor în perimetrul construibil a scăzut permanent. Astfel, deși localitatea seamănă tot mai mult cu un oraș modern, suprafețele redate folosinței agricole cresc tocmai ca un efect al acestei modernizări.Centrul — emblemă a marilor realizări. Deșj se construiește masiv la Alexandria, zona sa centrală pare a fi asaltată de zonele verzi. Dincolo de această primă impresie agreabilă, modificarea cea mai importantă în peisajul urbanistic o constituie, fără îridoială. arhitectura atrăgătoare a noilor blocuri de locuințe. Citeva amănunte despre felul în care s-a muncit aici, incepînd de la concepție pină la finisare, primim de la arhitectul Paul Dinescu, șeful secției județene de proiectare.— .Detaliul de sistematizare, precum și proiectele blocurilor de pe strada Libertății, actual ax al noului centru, au fost realizate de colectivul nostru de arhitecți, constructor fiind întreprinderea antrepriză construcții-montaj Teleorman. O importantă contribuție au avut la „punerea in operă" a acestor proiecte celelalte întreprinderi din oraș precum și cetățenii, care, de altfel, au avut numeroase sugestii și in fața machetelor. întregul ansamblu. in lungime de circa un kilometru, cuprinde trei tronsoane, primele două și cele mai importante fiind terminate în totalitate. Blocurile construite. însumînd 700 de apartamente. formează un front stradal cu regim de înălțime de patru etaje, „vibrat" cu altele mai înalte spre a evita monotonia pe care spațiul plat o poate conferi unui oraș de cim- pie. La parter, fără excepție, și la 
mai înainte amintită : „Răspunsurile 
călătorilor străini, veniți ca experți, 
chiar cind ei nu sint influențați de 
interesele .capitalismului apusean, 
au la bază dovezi superficiale. Ei 
n-au avut nici timpul și nici pregă
tirea să se adâncească in psihologia 
poporului român". Au fost însă cercetători ce au avut și timpul, și pregătirea, și voința care să-i conducă spre investigații pătrunzătoare și spre concluzii adevărate. Ei au demonstrat că. de fapt, nu vocația pentru industrie îi lipsea omului muncii român pentru a lucra cu rezultate bune in industrie ; că el se lovea mereu de absența condițiilor materiale care să favorizeze dezvol

OMUL MUNCII, AZI
tarea industriei. Cercetări metodice, în această privință, au întreprins istoricii Xenopol și Iorga, care au privit lucrurile in profunzime și de aproape. Pe baza unor astfel de studii se desprinde, în „Enciclopedia României", o semnificativă concluzie : aceea că talentul tehnic, spiritul inventiv s-au dovedit a fi, ori de cite ori condițiile au fost favorabile sau chiar in pofida condițiilor precare, trăsături proprii poporului român. Iar viața, istoria oferă date ce întăresc această concluzie.De-a lungul veacurilor, aici, în vatra noastră strămoșească, au fost făurite valori nemuritoare. Românii au descoperit piatra în munți și au modelat-o, au ridicat edificii care dau expresie vocației lor constructive. Au creat comori de frumusețe din lut. Au gindit și au găsit mijloace să transforme lemnul în bunuri de folosință îndelungată. Pe pămintul patriei noastre a fo’st conceput și construit, pentru întiia oară în lume, un aparat de zbor mai greu decit aerul și cu propulsie proprie. Și tot în mintea unui compatriot al nostru s-a născut avionul cu reacție, mai devreme cu trei decenii față de momentul in care a fost asimilat. Pentru că în 1910, cînd un român a anunțat această istorică invenție, lumea nu era pregătită s-o adopte. Munca, creația au fost dintotdeauna, pe pămintul 

mezanin in majoritatea cazurilor sînt amplasate spații comerciale și de servicii insumind peste 20 000 metri pătrați, ceea ce înseamnă tot atit cit avea orașul pe ansamblu în urmă cu doar trei ani. Această funcție de principală arteră comercială este întregită cu aceea de loc de pro-

Alexandria, 1986 Foto : S. Cristianmenadă, strada fiind pe toată lungimea ei pasaj rezervat exclusiv pietonilor.Este deci o arteră reprezentativă, emblematică, s-ar putea spune, pentru devenirea orașului, la realizarea căreia arhitecții și constructorii au „convocat" toate componentele frumuseții urbanistice : jardiniere și „pastile" de vegetație, boschete și arbori de aliniament, bănci și taburete mozaicate, elemente de iluminat tip lampadar și „pitice". Jocurile de apă așteaptă pregătite să fie puse în funcțiune, iar pavimentul din dale prefabricate, alternate cu mozaic în culori vii, înaintează pe ultimele zeci de metri. Bunul gust și fantezia se regăsesc și în vitrinele 
patriei noastre, terenul afirmării omului. Al manifestării lui ca făuritor de istorie. Pe acest teren au dobindit forme concrete aspirațiile claselor sociale, s-au confruntat interesele lor majore, s-a înfăptuit progresul patriei. Și dacă, in trecut, creațiile ce au confirmat geniul tehnic al omului muncii român nu au dobindit caracter de masă, cauza nu o constituie faptul că poporului nostru nu-i era proprie vocația muncii industriale, ci absența condițiilor care să favorizeze pregătirea oamenilor pentru o astfel de activitate. Iar o astfel de pregătire nu putea fi dobîndită decit in cadrul unei puternice industrii.

O
MUL MUNCII și-a afirmat, la nivelul maselor, vocația industrială în împrejurările concrete, economice, politice, ideologice și sociale de după cel de-al IX-lea Congres. Noile condiții interne, corelate cu imperativele revoluției tehnice și științifice mondiale, au determinat schimbarea radicală a cadrului material in care se desfășoară munca. Industrializarea a devenit obiectiv central al politicii partidului. In concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făurirea unei ■ industrii puternice și moderne s-a înscris ca o necesitate istorică obiectivă pentru România ; ca o unică șansă a țării noastre de a lichida răminerea in urmă din punct de vedere economic. Și. de fapt, numai pe calea industrializării s-a asigurat valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ; numai așa i s-au putut imprima României ritmuri accelerate de dezvoltare economico-socială.S-au schimbat, s-au perfecționat și uneltele de muncă. Au sporit, în primul rind, numeric și. valoric. în condițiile în care dinamica fondurilor fixe a evoluat pe o curbă ascendentă, de la 90 de miliarde lei în 1950 la 503 miliarde lei în 1965 și la 2 780 miliarde lei în 1985. Dar, în același timp, o spectaculoasă 

și elementele de reclamă ale magazinelor și localurilor. în modul de amenajare al teraselor acestora. Pentru frumusețea orașului, pentru destinderea locuitorilor săi. grădina publică din centru a fost extinsă și unită cu alte două parcuri, astfel că in momentul de față centrul s-a in- 

chegat armonios în jurul acestei oaze în mijlocul căreia se impun două lăcașe ale spiritualității locurilor — Casa de cultură și viitorul sediu al muzeului județean.Ce este de îndreptat se îndreaptă, ce mai trebuie realizat se face bine din capul locului. Deși in ultimii ani i s-a acordat o atenție deosebită, nu înseamnă că centrul epuizează preocupările privind sistematizarea orașului. Dimpotrivă, se poate spune că reușita realizării acestuia a înălțat ștacheta ambițiilor urbanistice in general. Un studiu al comisiei permanente de arhitectură și sistematizare relevă că, după 1976, np s-au mai construit decit locuințe de confort „unu", multe din ele cu 
creștere s-a înregistrat pe plan calitativ, in sensul că de la „clasicul" baros, unealta de bază a muncitorului in Vechile intreprinderi industriale, s-a ajuns, azi,. la întreprinderi complet automatizate, la ma- șini-unelte cu program și comandă numerică, la microprocesoare și, in prezent, la roboți.S-au schimbat totodată roadele muncii. S-a diversificat și s-a modernizat întreaga producție industrială. S-a trecut la construcția, în țara noastră, a unor utilaje complexe, de înaltă tehnicitate. La fabricarea mijloacelor de calcul electronic, de automatizare și conducere pe baze cibernetice. Produsele 

românești pătrund tot mai mult pe piețele internaționale, se întrec, de la egal la egal, cu numeroase produse realizate de firme cu nume răsunătoare.In procesul acestor transformări fundamentale, de esență revoluționară, au fost asigurate condiții pentru extinderea progresului tehnic și științific. Pentru utilizarea optimă a forței de muncă și apariția unei largi game de profesii, fără precedent in istoria României. I s-a deschis astfel OMULUI MUNCII un vast teren de manifestare și afirmare. Muncind, invățind, dobindind o nouă conștiință a muncii, o nouă etică a muncii, el dă măsura cea adevărată a capacității sale creatoare. A spiritului său de inițiativă, de inventivitate. A geniului tehnic propriu poporului român.
S

intem, acum, la începutul unui nou cincinal. De fapt, ne aflăm la începutul unei noi etape de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Obiectivele pe care partidul le-a stabilit pentru această nouă etapă, la cel de-al XIII-lea Congres, sint dintre cele mai cutezătoare. România va deveni, pină in anul 1990, țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic și social. Iar pînă în anul 2000 se va Integra între țările dezvoltate ale lumii. Așa cum a subliniat secre

trei și patru camere. Aceasta fără ca ritmul investițiilor să fi scăzut, cele peste 3 500 de apartamente ale cincinalului trecut reprezentind mai bine de un sfert din intregul fond locativ nou construit. Studiul însă avea in vedere acele locuințe de confort mai redus construite în timpul „exploziei" urbanistice din anii 1969—70, pentru care s-a elaborat un program de reparare, renovare și ridicare a confortului la actualele grade de exigență, program aflat în plină desfășurare. „îndreptăm ceea ce trebuie Îndreptat, ceea ce s-a făcut cu o explicabilă grabă, preciza deputatul Teodor Ogrezeanu. Chiar și pomii plantați atunci exprimau acea concepție, căci am umplut orașul cu plopi repede crescători, ce ne dau acum multă bătaie de cap la curățenia orașului din cauza pufului lor specific. îi înlocuim, treptat, cu specii valoroase, cu tei. platani, răși- noase, castani, cu arbuști ornamentali. Ceea ce facem de acum înainte am învățat din experiență că trebuie să facem bine de la bun inceput. cu multă chibzuință, chiar dacă aparent ne-ar costa mai multe eforturi".Această concepție am găsit-o materializată la noua bază de agrement „Islaz", cu dotări menite să reziste eroziunii timpului și oricăror „tentative" de deteriorare. Tine de același fel de a gîndi și modul in care sînt date în folosință noile blocuri. Cu ani în urmă, la plecare, constructorii lăsau drept „suvenire" mormane de moloz, gropi, resturi de materiale, obicei persistent incă, prin alte locuri. Acum însă la Alexandria, nu numai că s-a impă- mintenit obligația de a se curăța totul în jur, dar sc amenajează de la inceput și parcările, locurile de joacă pentru copii (acestea din urmă cam puține, totuși) iar viitoarele spații verzi sint acoperite cu un strat de pămînt fertil. Căci orașul din cîmpie, strîns tot mai mult pe verticală ca să ocupe un spațiu mai restrîns. nu poate uita prețul pă- mintului.Noile norme de sistematizare — un examen pentru viitor. Alexandria este un oraș în continuă dezvoltare, o dezvoltare rațională, chibzuită, ce va avea în viitor un ghid precis in noile norme de sistematizare.— Pină în anul 2000, ne-a spus Inginerul Vasile Vasilescu, adjunctul șefului secției de arhitectură și sistematizare a consiliului popular județean, municipiul Alexandria va crește cu cel puțin o treime, urmînd să treacă de 70 000 de locuitori. Acesta este numărul de locuitori în baza căruia se stabilește noul perimetru. ținîndu-se cont totodată că suprafață locuibilă trebuie să crească la 14 metri pătrați pe locuitor. La această .suprafață, astfel calculată, se adaugă zona centrului civic, zonele de dotări sociale, culturale, de învă- țămint. sănătate, sport,' spații verzi și, bineînțeles, cele cu funcțiuni economice, ori de folosință specială. Ți - nind cont de toate aceste criterii ce înlătură arbitrariul și risipa de teren s-a ajuns la concluzia că perimetrul construibil al localității este încă mare. De aceea va fi restu- diat, urmînd ca o anume suprafață să fie redată agriculturii. Este o operațiune in plină desfășurare și putem spune că am identificat de pe acum circa 50 de hectare ce urmează să primească o destinație agricolă.Arhitecții %i edilii, deputății și cetățenii au și trecut la revederea schiței de sistematizare, practic la perfecționarea ei. pentru a ridica pe o nouă treaptă dezvoltarea urbanistică a localității lor.
Ion MARIN 
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scînteii"

B B B B B B Btarul general al partidului, la aceste înalte țeluri se va ajunge prin contribuția tuturor oamenilor muncii, cărora li se cere, acum, să muncească și mai mult și. mai ales, mult mai bine decit in etapele precedente. Să învețe și mai mult. Să-și asume răspunderi și mai mari. Să determine, prin gindire novatoare, prin, efort creator, o și mai puternică dezvoltare a forțelor de producție, participarea tot mai activă a științei și tehnologiei la sporirea avuției naționale. realizarea unei noi calități a muncii și a vieții.Este clar, deci, de unde pornesc faptele muncii și către ce tind. Și este clar că, fără ceea ce s-a infăp- tuit pină în prezent, in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", cea mai rodnică în mărețe realizări din întreaga existență a patriei, nu ar fi fost posibil obiectivele atit de cutezătoare propuse pentru viitor. Dar, în același timp, proiecția României de mîine, așa cum se conturează în documentele partidului, are ca trainic temei trăsăturile pe care le-a dobindit, azi, in societatea noastră, OMUL MUNCII. Pentru că puterea de muncă, pregătirea profesională, spiritul creator, capacitatea de inovare, atitudinea responsabilă ce-i sint proprii se dovedesc a fi veritabile „coloane de rezistență" în înfăptuirea temerarelor programe stabilite de partid pentru prezentul României socialiste, pentru viitorul ei comunistPeste citeva zile, prin cel mai destoinici reprezentanți ai săi. OMUL MUNCII va fi 'chemat să-și spună cuvintul. De la tribuna înaltului forum democratic al oamenilor muncii din industrie. transporturi, circulația mărfurilor, din finanțe, dialogul partidului, cu masele va reliefa noi idei de importanță majoră cu privire ,1a modernizarea producției și a muncii. La perfecționarea conducerii și planificării. La o mai precisă conturare a răspunderilor in cadrul autoconducerii muncitorești. La creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii și adunărilor generale ale proprietarilor, producătorilor șl beneficiarilor. La îmbinarea armonioasă a inițiativei și autonomiei, a autogestiunii cu planul național unic și conducerea unitară a întregii societăți. La aplicarea cu fermitate a principiilor și normelor noului mecanism economic si financiar.
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL III-LEA AL OAMENILOR MUNCII
înaltă răspundere pentru aplicarea fermă a principiilor 

autogestiunii si autoconducerii muncitorești
Conferințe județene 

ale reprezentanților oamenilor muncii

0 cerința esențială: scurtarea ciclului producție-marfă-bani

Suprastocarea 
- o practica 

antieconomică, ce 
trebuie curmată 

neintirziat
Fără îndoială, realizarea integrală 

a producției fizice, a producției- 
marfă reprezintă un obiectiv esen
țial al activității fiecărei întreprin
deri. O idee importantă insă .. care 
s-a desprins din dezbatere a fost 
aceea că nu trebuie să realizăm producție de dragul producției, oricum, cu orice eforturi, fără a se ține sea
ma de resursele materiale și financi
are de care se poate dispune pentru 
a se asigura și o eficiență economică 
tot mai înaltă.„într-una din zilele trecute am primit o adresă din partea unei unități industriale din județ, semnată de director și de contabilul-șef, prin care ni se solicita o... păsuire in restituirea unor credite — relata tovarășa Maria Coroîan, director adjunct al Sucursalei Bihor a Băncii Naționale. Motivația era aceea că stocurile de materii prime, producție neterminată, produse finite și facturi neîncasate existente nu se pot lichida în termenul foarte scurt impus de noile reglementări, iar trecerea la restanță a creditelor, care asigură financiar aceste stocuri su- pranormative, ar determina majorarea cheltuielilor cu dobinzi, ceea ce ar afecta volumul realizărilor eco- nomico-financiare, al beneficiilor. în ce măsură era justificată o asemenea cerere? Am făcut o analiză exigentă în acea unitate și s-au găsit soluții, s-au luat măsuri pentru reducerea stocurilor supranormative și revenirea întreprinderii la o .situație financiară normală.Ce se desprinde din faptul relatat, care, din păcate, nu este izolat ? în primul rînd că, elaborînd o cerere de acest fel, directorul și contabilul- șef au înțeles în sfîrșit legătura intrinsecă între modul i cum trebuie gospodărite mijloacele materiale și financiare și eficiența, rentabilitatea activității economice. Dar, în loc să caute o soluție de fond a problemei, să se străduiască cu toate forțele să reducă stocurile și, mai mult decît atit, trăgînd învățăminte de rigoare, să organizeze astfel activitatea întreprinderii incit să prevină apariția In viitor a unor asemenea situații, au recurs la calea cea mai comodă, apelînd la clemența organelor bancare. Deci, în esență, problema gospodăririi resurselor materiale și financiare este o problemă de mentalitate, de mod de a înțelege propriile atribuții și răspunderi. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului, criticînd faptul că unele întreprinderi, după ce primesc creditul, îl cheltuiesc fără suficient dis- cernămint și nu se preocupă de realizarea și vjnzarea cît mai repede a producției, a indicat curmarea unor asemenea practici, perfecționarea mecanismului de finanțare a producției.Se pare însă că nu toți factorii de conducere au înțeles cu claritate că de această dată „se pune piciorul în prag“, că nu se mat admit nici un fel de justificări și că realmente trebuie să se treacă la o cotitură hotărî- tă în organizarea producției, în scurtarea ciclurilor de fabricație și dimi- • nuarea drastică a stocurilor. Bunăoară, s-au făcut în această perioadă a- nalize in practic toate întreprinderile din județ, dar unele unități nu sînt dispuse să renunțe la stocurile supranormative de materiale pe care le au, invocînd că le vor fi cindva necesare. Ca o expresie, listele de materiale date disponibile dintr-un întreg județ abia dacă sînt egale cu stocurile normative existente într-o singură mare întreprindere. Un lucru este insă clar : dacă nu vor renunța la stocurile supranormative nu-și vor putea redresa situația eco- nomico-financiară".„Baza noastră a preluat an de an tot mai multe stocuri disponibile din unitățile economice din județ, in vederea redistribuirii lor — a intervenit tovarășul Petru Vodă, șeful compartimentului de control norme de consum și stocuri din cadrul Bazei județene de aprovizionare tehnico- materială. Anul trecut, bunăoară, volumul stocurilor .preluate a fost de cinci ori mai mare decit în 1978. E bine, desigur, că aceste stocuri se reintroduc în circuitul economic și, în mod autocritic, apreciem că nu am reușit să depistăm și să preluăm cit mai multe asemenea resurse materiale imobilizate. Dar. pe de altă parte, continuarea apariției și chiar amplificarea unor asemenea stocuri reflectă că pînă acum in unele întreprinderi s-a proliferat practica aprovizionării fără discernămînt cu materiale „așa ca să fie, să se găsească", în ideea că, pină Ia urmă, dacă n-or trebui vor fi predate la bază.Din controalele pe care le-am e- fectuat s-a desprins că o cauză importantă a supraaprovizionării, a su- prastocării o reprezintă grija exagerată pentru asigurarea materială a producției, mai ales cu acele materii prime care se obțin mai dificil. Și astfel se ajupge in situația paradoxală că în vreme pe unele întreprinderi au dificultăți în anumite perioade cu aprovizionarea tehnico- materială, altele mai „prevăzătoare" își desfășoară activitatea fără probleme, consumind din stocurile supranormative acumulate. Este o practică antieconomică și, de aceea, ori de cite ori am intîlnit-o, am a- plicat prevederile legii, stabilind răspunderea celor vinovați.Fără îndoială, adaptarea cît mai operativă a aprovizionării la cerințele reale ale producției ar avea implicații pozitive asupra nivelului stocurilor, asupra utilizării resurselor materiale, ale economiei. Concret, nu o dată întîlnim situații în care, pe parcurs, se schimbă structura de producție, dar nici întreprinderile, nici centrala sau ministerul de resort, care au luat decizia respectivă, nu acționează — așa cum le obligă legea — intervenind 

la coordonatorul de balanță sau la furnizori pentru reducerea corespunzătoare a livrărilor la sortimentele de materiale, piese ș-a. de care nu mai este nevoie. In aceste condiții, furnizorul, prevalîndu-se de contract și de repartiție și motivînd că el are de realizat un plan de producție, continuă să fabrice și să livreze produse care nu mai sint necesare și care, inevitabil, vor fi destinate... stocului. Concluzia este clară : folosindu-se avantajele pe care le oferă o economie planificată, unitară, cînd se adoptă o decizie cu privire la restructurarea producției este absolut necesar să se ia toate măsurile corespunzătoare pe întreg lanțul economic, prevenindu-se fabricarea, risipirea și, de fapt, scoaterea de sub control a unor resurse materiale importante, metal, mase plastice, materiale chimice, piese și subansam- ble".
Ritmicitatea 

aprovizionării - decisivă 
pentru ritmicitatea 

producției
„O rezervă importantă de scurtare a duratei ciclului de fabricație o reprezintă aprovizionarea tehnico- materială ritmică, la timp — opinează tovarășul Mihai Manea, con- tabil-șef la întreprinderea de mase plastice „Viitorul" din Oradea. De pildă, luna trecută materialele ne-au sosit astfel : 10 la sută in decada I, 25 la sută în decada a Il-a și 65 la sută în decada a IlI-a și de loc asortate potrivit programului de fabricație. Din această cauză, pentru a utiliza capacitățile de producție, ne-am apucat mai întîi de execuția reperelor pentru care aveam materie primă, dar au crescut stocurile de producție neterminată, pe care n-am putut să le lichidăm decît spre sfîrșitul lunii, cînd am avut toate materialele. Altfel spus, neritmicitatea aprovizionării s-a reflectat șî în neritmicitatea fabricației, de unde încetinirea finalizării procesului de producție. Desigur, noi am luat alte măsuri de contracarare a fenomenului și am reușit să evităm imobilizările de mijloace circulante. Dar aceasta nu înseamnă că n-am putea accelera și mai mult viteza de rotație a mijloa- celbr circulattte, sporind volumul și eficiența producției, dacă s-ar îrn-. • bunătăți aprovizionarea tehnico-mă- terială."
Intr-adevăr, contabilul-șef , de la 

întreprinderea „Viitorul14 a pus de
getul pe rană, cum se spune. Pen
tru că, este limpede, semnificația 
economică a creșterii stocurilor este 
aceeași cu cea a încetinirii procesu
lui de producție. De fapt, a produ
ce pentru stoc este echivalent cu nu 
a produce nimic util societății sau, 
mai grav, cu a produce numai... 
pagube, care la nivelul economiei 
sint mult mai mari decit cele rezul
tate din însumarea cheltuielilor ne- 
economicoase din întreprinderi.

Așa cum au ținut să sublinieze și 
participanții la dezbatere, in marea 
lor majoritate stocurile supranorma
tive sînt cauzate de împrejurări su
biective, de nerespectarea sau elu
darea prevederilor legii, de funda
mentarea eronată a necesităților, de 
deficiențe ale organizării și condu
cerii activității economice.„O măsură care în unele situații s-a dovedit eficientă este preluarea de către baza județeană a aprovizionării tehnico-materiale directe a întreprinderilor — susține tovarășul Petru Popovici, contabil-șef la întreprinderea mecanică Oradea. în- tr-un asemenea sistem, întreprinderea închiriază bazei un spațiu de depozitare corespunzător, precum și un număr de personal ’necesar, iar baza, pentru un comision, asigură aprovizionarea directă, zi de zi, schimb de schimb, a secțiilor de producție cu materialele principale, potrivit programului de fabricație și in strictă conformitate cu normele de consuni aprobate. Avantaje: întreprinderea se ocupă exclusiv de producție și desfacere ; avînd aprovizionarea tehnico-materială garantată, se reduc substanțial stocurile de materiale și se introduce un control riguros, sistematic din partea bazei în legătură cu modul în care suit planificate și utilizate resursele respective. Din păcate, și din vina noastră,, tratativele cu baza pentru organizarea unui asemenea sistem au trenat. în actualele condiții însă, în care s-a introdus o disciplină severă a stocurilor, cred că nu mai avem nici un motiv de a amina punerea la punct a acestui sistem de colaborare".

Autogestiunea 
-o problemă exclusivă 

a contabilului-șef?
„în unitatea noastră am introdus un sistem de urmărire a utilizării resurselor materiale folosind metoda stocurilor critice, adaptată pe calculator, relatează tovarășul Vladimir Oros, directorul Combinatului de prelucrare a lemnului Oradea. Aceasta a limitat in mare măsură crearea unor ■ stocuri supranormative, cu mișcare lentă sau fără mișcare. Acum însă, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu putem să ne mulțumim cu măsuri izolate, ci este necesar să facem o cotitură radicală, intr-adevăr revolution nară, in domeniul economico-finan- ciar. Și trebuie să incepem cu... începutul : adică cu modul in care este organizată producția, aici fiind cele mai mari rezerve. Să mă explic : pentru a reduce nivelul stocurilor de materii prime și producție neterminată cea mai bună cale este să adincim specializarea secțiilor sau atelierelor pe grupe de produse, 

în corelare cu extinderea cooperării in semifabricate sau prefabricate și tipizarea mai avansată a pieselor și subansamblelor. Din calculele noastre rezultă că, aplicind programul stabilit in acest scop, obținem un spor important de eficiență economică atit pe planul reducerii stocurilor de materii prime și producție neterminată, cit și pe cel al diminuării cheltuielilor de transport, al adaptării mai rapide la noile cerințe ale beneficiarilor, al scurtării ciclului de fabricație, al creșterii productivității muncii și, nu in cele din urmă, al sporirii volumului producției. Firește, este necesară mai multă bătaie de cap. este nevoie de mai multă răspundere și competență în organizarea și conducerea producției. Dar numai asumîndu-ne aceste sarcini noi putem face saltul calitativ ■ pe care ni-1 solicită conducerea partidului".„Așadar, între aplicarea judicioasă a noului mecanism economico-finan- ciar și înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării producției și a muncii este o legătură nemijlocită — a ținut șă precizeze tovarășul Wesselenyi Tiberiu, directorul cabinetului județean de organizare. In această primă etapă s-au obținut o serie de rezultate bune în transpunerea în viață a program elot la care m-am referit, concretizate pină acum, după calculele noastre, într-un spor de producție-marfă de peste o jumătate miliard lei, în economii la cheltuielile de producție de 178 milioane lei, din care 93 milioane lei la cheltuielile materiale. Cert este că asemenea rezultate ar fi fost mult mal substanțiale dacă în toate unitățile s-ar fi aplicat riguros măsurile tehnice și organizatorice stabilite. De aceea, va trebui ca, în perioada care a mai rămas din acest an, eforturile consiliilor oamenilor muncii, ale cadrelor din compartimentele tehnice și de producție să fie serios amplificate, pentru a spori și mai mult .pe această cale producția și eficiența economică".„Este bine că s-a adus în discuție implicarea factorilor tehnico-produc- tivi iu buna funcționare a mecanismului economico-financiar — este de părere tovarășul Teodor Cristea, inspector-șef al Inspecției teritoriale financiare de stat și președinte al comisiei financiar-bancare teritoriale. Pină acum, și sintem convinși că și in momentul de față, mai persistă opinia că problemele aplicării noului mecanism economico- financiar ar fi exclusiv de resortul contabilului-șef și al compartimentelor aflate în subordinea sa. Or, așa cum s-a desprins și din dezbateri, cheia rezolvării problemelor pe care le implică asigurarea unei situații financiare pozitive se află în iniinile directorului, ale personalului tehnic și de organizare a producției și a muncii. Ei sînt aceia care trebuie să stabilească soluțiile tehnice și organizatorice pentru reducerea consumurilor specifice, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor. Evident, noi și compartimentul flnanciar-contabil urmărim — și trebuie să facem acest lucru mai ferm, mai bine — să nu se scoată de la magazie materiale fără o bază legală, să nu se aprovizioneze cu mai multe materii prime decît este nevoie. Dar, o dată intrate in secțiile de producție, utilizarea materiilor prime și materialelor cade în sfera aproape exclusivă de atribuții a factorilor tehnici, organizatorici, de producție. însă, adesea, pe aceștia nu-i interesează decît să iasă producția și mai puțin cum se consumă resursele. Dar consumul resurselor materiale, încorporarea acestora în produse se face minut de minut, oră de oră, zi de zi. Și trebuie să recunoaștem că în foarte multe întreprinderi nu există o conlucrare între compartimentele tehnico-pro- ductive și cel financiar < în toate etapele procesului economic, înce- pind cu desfășurarea și repartizarea unor indicatori de plan după caz, pe luni, decade, zile și pe locuri de muncă, continuînd cu urmărirea stadiilor de executare a acestor sarcini, efectuarea unor analize comune, in situația apariției unor probleme și adoptarea celor mai potrivite măsuri. Nu întîmplător situația financiară 
Din cele relatate pînă acum se desprinde o concluzie importantă pe 

care au relevat-o dezbaterile, și anume că situația economico-financiară a fiecărei întreprinderi este strîns legată de modul în care este organizată și se desfășoară activitatea productivă. O altă idee conturată 
este aceea că exigențele noului mecanism economico-financiar impun soluționarea unitară, efectivă a problemelor care apar în întregul proces economic. în toate etapele sale trebuind să se tindă către echilibrul material și financiar, intre asigurarea resurselor și utilizarea lor. între venituri și cheltuieli, intre încasări și plăți. De aceea, este necesar ca 
toți factorii de conducere, toți specialiștii din compartimentele tehnice, 
economice, financiare, din secțiile de producție, toți oamenii muncii să 
cunoască bine și să țină seama în tot ce întreprind de cerințele me
canismului economico-financiar, de scopul esențial al sporirii eficienței 
economice.

Cum se poate realiza concentrarea eforturilor tuturor oamenilor muncii 
în acțiunea de sporire a eficienței economice ? Cum se planifică și cum 
se urmărește realizarea indicatorilor de eficiență economică ? Care sînt 
exigențele care trebuie respectate în vederea reducerii severe a chel
tuielilor de producție ? Ce rol este chemat să îndeplinească in această 
privință bugetul de venituri și cheltuieli ? Cum poate spori gradul de 
autofinanțare a producției ? Sint citeva aspecte importante pe care le 
vom prezenta într-un număr viitor al ziarului.

Corneliu CARLAN, Ioan LAZA

este bună In întreprinderile în care există o asemenea conlucrare fructuoasă între compartimentele tehnice și economico-financiare, independent de subordonarea ierarhică, iar factorii de decizie — directorul, directorul tehnic, directorul comercial — colaborează strins cu contabilul-șef, respectind legislația, analizind oportunitatea și eficiența fiecărui act economic. Semnificativ este că in a- celași spirit se dezbat problemele economice și în consiliile oamenilor muncii din întreprinderile respective. Avem numeroase asemenea unități în județ cum sînt : „Metalica", „Alumina", „înfrățirea", „Viitorul", întreprinderea de confecții din Oradea, întreprinderea minieră Voivozi, unde producția merge mînă în mina cu eficiența".r
Organelor locale 

de partid și de stat 
- un rol mai activ 

In conducerea 
activității economice

comitetului jude- 
intregul activ de

Cum se implică organele locale de 
partid și de stat in sprijinirea acti
vității economico-financiare a între
prinderilor ? La nivelul județului, 
sub coordonarea comitetului jude
țean de partid, 
partid șl de stat acționează unitar, 
potrivit unui program bine stabilit, 
pentru aplicarea hotărîrilor conduce
rii partidului și noilor reglementări în acest domeniu. Astfel, așa cum a 
reieșit din dezbateri, un rol activ, 
important îl îndeplinește comisia fi- 
nanciar-bancară teritorială.„în practica acestei comisii, din care fac parte activiști de partid și specialiști din organele financiare de control — bancă, inspecția financiară, inspecția pentru controlul calității produselor, baza județeană de aprovizionare tehnico-materială — intră analizele comune, detaliate, cu conducerile fiecărei întreprinderi, asupra situației economico-financia- re — spune tovarășul Teodor Cristea. De Multe ori sint invitați la aceste analize și factori de resort din centrale și ministere. Factori care uneori răspund invitației, alteori.... se scuză că nu pot venj. Important este că pînă la urmă se ajunge la. concluzii limpezi asupra a ceea ce trebuie făcut. Și poate, la fel de însemnat este că, punind in discuție deci terminologia economică și re- curgindu-se la raționamente de ordin economico-financiar, factorii de conducere se obișnuiesc cu limbajul economiștilor, învață să gindească și să acționeze în spiritul eficienței economice".„Am dezbătut problema perfecționării și aplicării noului mecanism economico-financiar, distinct, intr-o plenară a comitetului județean de partid, prilej cu care a fost adoptat un cuprinzător program de măsuri — a spus tovarășul Dumitru Berinde, secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., președintele Consiliului județean de control muncitoresc al activității economico-sociale. Ca urmare, intr-un însemnat număr de unități, situația economico-financia- ră s-a îmbunătățit simțitor. Exigențele pe care ni le pune m față tovarășul Nicolae Ceaușescu sint mult mai mari, jar adevărul este că trebuie să acționăm mult mai susținut pentru întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere revoluționar la toate nivelurile. în această privință, comitetul județean a indicat și urmărește perseverent ca organele și organizațiile de partid din întreprinderi să aibă un rol mai activ in imprimarea spiritului gospodăresc asupra utilizării resurselor tehnice, materiale, financiare și umane, astfel incit fiecare comunist, fiecare om al muncii nu numai să cunoască prevederile noului mecanism economico-financiar și importanța lor, ci să acționeze zi de zi ca un bun gospodar.

cu răspundere sporită, astfel încît, în domeniul organizării și conducerii activității productive, să se manifeste cu putere spiritul novator, revoluționar, pentru ridicarea continuă a eficienței in toate sectoarele producției de bunuri materiale.Dezbaterile au pus în evidență faptul că, în centrul întregii politici a partidului și statului nostru, caracterizată printr-un umanism profund și consecvent, se situează omul, problemele sale vitale, subliniind că scopul suprem al acestei politici îl constituie sporirea nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor patriei, bunăstarea și fericirea întregii națiuni. în acest context, vorbitorii au dat expresie deplinei satisfacții și profundei .recunoștințe ale poporului nostru față de măsurile inițiate de partid, de secretarul său general pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii.în același timp, a fost reliefată necesitatea amplificării activității politico-educative în vederea dezvoltării conștiinței socialiste, revoluționare a tuturor lucrătorilor din economie, pentru formarea omului nou, constructor devotat al socialismului și comunismului pe pămintul României. S-a subliniat că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile oamenilor muncii, împreună cu organizațiile de masă și obștești, trebuie să desfășoare o amplă și susținută activitate politico-ideologică și educativă, urmărind ca fiecare om al muncii să înțeleagă semnificația politică a drepturilor și îndatoririlor sale ca . proprietar, producător și beneficiar al bunurilor materiale create, importantele răspunderi ce-i revin în administrarea și buna gospodărire a capacităților productive, a tuturor valorilor încredințate de popor, in înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan.Pornindu-se de ța înaltele exigențe ale etapei actuale de dezvoltare a economiei naționale, în cursul lucrărilor s-au menționat, în spirit critic și autocritic, neajunsurile manifestate în activitatea unor organe de conducere colectivă care s-au repercutat negativ asupra organizării producției și a muncii, folosirii cu maximă eficiență a resurselor umane și materiale, Îndeplinirii unor indicatori de plan în diferite întreprinderi. Au fost propuse numeroase soluții menite să asigure eliminarea nelntîrziată a lipsurilor, realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor pe acest an și pe Întreg cincinalul în curs.Conferințele județene au prilejuit reafirmarea hotăririi oamenilor muncii din întreaga țară de a acționa cu fermitate și spirit revoluționar, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul* Nicplae Ceaușescu., pentru tranșmter» A nerașMtfțapț er-măritelor olMejWR’#^- ale celui de-al Xln-lea Congres, aî partidului, pentru ridicarea României socialiste pe trepte tot mal înalte de progres și civilizație.Bind expresie voinței unanime a oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor si finanțe, a întregii noastre națiuni, participanții la conferințele județene și a municipiului București au adoptat, in unanimitate, intr-o atmosferă entuziasta, de puternică vibrație patriotică, hotărirea ca la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, cel mai iubit și respectat fiu al ponorului român, să fie reales în inalta funcție de președinte al Consiliului Național a! Oamenilor Muncii. Participanții la conferințe au exprimat convingerea fermă că acest act politic, cu profunde semnificații, constituie pentru toti oamenii muncii din patria noastră garanția deplină a îndeplinirii, și in această nouă etapă, calitativ superioară, a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a înfăptuirii întregii politici interne și internaționale a partidului și statului nostru, a afirmării cu putere și creșterii necontenite a prestigiului României socialiste în lume. Ei au reliefat cu putere sentimentele de aleasă dragoste și prețuire cu care întregul popor român ii înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar și patriot înflăcărat, Erou intre eroii neamului, recunoștința adincă pentru strălucita sa activitate desfășurată in fruntea partidului și a țârii. de care se leagă nemi jlocit toate mărețele izbinzi înregistrate de România în glorioasa epocă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

(Urmare din pag. I)calității și diversificarea serviciilor, modernizarea rețelei comerciale.Desfășurate intr-un climat de Înaltă exigență comunistă, adunările generale au analizat temeinic activitatea desfășurată de consiliile oamenilor muncii pentru înfăptuirea atribuțiilor și sarcinilor ce le revin potrivit legii, astfel' incit fiecare unitate să lucreze pe principiul auto- conducerii și autogestiunii, -stabilind, totodată, măsuri pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru asigurarea dezvoltării fiecărei unități din veniturile proprii, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și. pe întregul cincinal.Cu același spirit de responsabilitate comunistă s-a dezbătut modul în care colectivele din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, organele de conducere colectivă ale unităților, precum și cele la nivel județean au acționat pentru traducerea în viață a hotărîrilor precedentului congres al oamenilor muncii și ale plenarelor Consiliului Național, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului/ a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a importantelor sarcini ce le revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială a României.Participanții la conferințe au subliniat rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, care a condus la obținerea remarcabilelor succese pe plan economic și social dobindite de poporul nostru, la făurirea unei economii dinamice, moderne. Dezbaterile au reliefat succesele însemnate înregistrate în dezvoltarea multilaterală, armonioasă a județelor patriei, subliniind că acestea au ca fundament concepția cutezătoare, de amplă perspectivă a conducătorului partidului și statului nostru privind căile și direcțiile de acțiune pentru progresul necontenit al tuturor, ramurilor economiei naționale, modalitățile concrete de soluționare a problemelor complexe ale construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Elocventă expresie a democrației noastre muncitorești, conferințele au analizat, în spirit critic și autocritic, munca desfășurată de organele de conducere colectivă, reJlefind faptul că activitatea acestora s-a. caracterizat printr-o continuă imbunătățire a conținutului, a stilului și metodelor, ceea ce a determinat amplificarea realizărilor obținute de întreprinderi, de întreaga economie națională. Participanții la lucrări au evidențiat măsurile adoptate în numeroase unități pentru lărgirea bazei de materii prime, pentru respectarea disciplinei de plan, îndeplinirea ritmică a obligațiilor Contractuale față • de" partenerii externi. S-a arătat că, printr-o muncă perseverentă, depusă de consiliile de conducere, de toți oamenii muncii, sub direota și permanenta îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, în vederea înfăptuirii întocmai a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, colectivele din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe au obținut, in cincinalul precedent și în perioada parcursă din acest an, realizări de prestigiu, contribuind în.tr-o măsură sporită la dezvoltarea fiecărui județ in parte, la creșterea avuției naționale, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.în cursul lucrărilor au fost evidențiate, totodată, răspunderile ce revin organelor de conducere colectivă, oamenilor muncii din fiecare întreprindere pe linia continuei perfecționări a întregii activități, organizării superioare a producției și a muncii, îndeplinirii importantelor sarcini cuprinse în planurile și programele de dezvoltare economico-socială a țării. Vorbitorii au subliniat însemnătatea deosebită pe care o au în actuala etapă modernizarea proceselor de producție, atit în industrie, cit și în celelalte ramuri economice, sporirea productivității muncii și a nivelului tehnic și calitativ al produselor — elemente de care este legat nemijlocit progresul continuu al economiei noastre naționale. Relevînd preocupările susținute pentru înfăptuirea fermă a cerințelor noului mecanism economico-finan- ciar, pentru întărirea autoconducerii și autogestiunii, participanții la dezbateri au evidențiat faptul că. la toate nivelurile, organele de conducere colectivă trebuie să acționeze
PRAHOVA : Producție fizică peste prevederiAplicarea cu consecvență a programelor de organizare și modernizare a producției, promovarea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, intărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei au făcut ca oamenii muncii din cadrul Centralei de utilaj petrolier 

Conferințele au ales consiliile județene și al municipiului București ale oamenilor muncii.Conferințele au confirmat, totodată. delegații pentru Congresul al III-lea al oamenilor muncii, aleși în adunările generale din întreprinderi, precum și candidații pentru Consiliul National al Oamenilor Muncii. A fost relevat faptul că cei propuși sint cadre cu o temeinică pregătire politică și profesională, care se bucură de stima și încrederea colectivelor din care fac parte datorită activității deosebite pe care o desfășoară.într-o atmosferă de puternică însuflețire, conferințele au adoptat, in încheiere, telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Telegramele reafirmă sentimentele de adincă dragoste și prețuire ale oamenilor muncii fața de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omagiind pildui- toarea sa activitate, pusă consecvent în slujba împlinirii celor mai nobile idealuri ale poporului nostru. înfloririi multilaterale a României socialiste. în telegrame își găsește o elocventă expresie recunoștința profundă pentru preocuparea statornică a conducătorului iubit șl stimat al partidului și statului față de dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării, față de continua sporire a potențialului economiei naționale și creșterea permanentă a nivelului de trai al oamenilormuncii.Dind glas deosebitei satisfacții și dorinței unanime a cetățenilor patriei de a-1 avea în continuare in fruntea marelui forum democratic al clasei noastre muncitoare pe eroicul conducător al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. telegramele pun în evidență deplinul a- tașament al colectivelor de muncă de pe întreg cuprinsul țării față de politica partidului și statului, ce slujește intereselor fundamentale ale poporului nostru, cauzei generale a socialismului și păcii în lume.în telegrame sînt exprimate. în același timp, sentimentele de profundă stimă și aleasă prețuire ale oamenilor muncii din întreaga tară față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, sa; vânt de largă reputație internațională, pentru aportul deosebit la promovarea progresului tehnic ito economie. la dezvoltarea puternică a științei. învățăm intuirii 'și culturii, la continua înflorire a patriei noastre socialiste.Participanții Ia conferințe subliniază în telegrame liotărirea de a acționa pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității organelor de conducere colectivă la toate nivelurile, in varierea sporirii eoTiTTibctțfe’ ace^rbra organizarea. • și desfășurarea cu rezultate cit mâi bune a activității productive, a mobilizării celor ce muncesc în industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe la înfăptuirea programelor de modernizare a eoonomiei, de sporire a productivității muncii, valorificare superioară a resurselor de materii prime și energie, de promovare în producție a oelor mai avansate tehnologii, aplicare neabătută a noului mecanism economico-financiar. pentru sporirea continuă a eficientei economice.în același timp, în telegrame se asumă angajamentul ferm ai oamenilor muncii de a depune eforturi sporite, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru traducerea in viață a obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru îndeplinirea întocmai a planurilor și programelor de , dezvoltare economico-socială a țării, a hotărîrilor ce urmează să fie adoptate de Congresul al III-lea al oamenilor muncii.
★La conferințe au participat tovarășii : Ludovic Fazekas — la Bacău, Maria Ghițulică — la Bihor. Alexandrina Găinușe — la BotOr șani, Gheorghe David — la Călărași, Gheorghe Oprea — la Cluj, Ana Mureșan — Ia Covasna, Ion Ursu — la Dîmbovița, Ferdinand Nagy — la Giurgiu, Ștefan Andrei— la Hunedoara, Richard Winter — Ia, Ialomița, Emil Bobu — la Mehedinți, Ion Coman —,1a Neamț, Ion C. Petre — la Olt. Nicolae Constantin — la Prahova, Petru Enache — la Satu Mare, Ștefan Birlea — la Suceava. Miu Dobrescu— la Timiș. Ion Dincă — la Tulcea. Lina Ciobanu — la Vaslui, Ioslf Banc — la Vrancea.

Ploiești să realizeze în acest an, față de aceeași perioadă din 1985, un spor de producție — echipamente și utilaje necesare industriei petroliere, miniere și energetice — in valoare de peste 950 milioane lei. în această perioadă indicatorul productivității muncii a
fost depășit cu 19 500 lei pe fier vire lucrător. în același timp, volunzu; mărfurilor livrate partenerilor ex. terni este mai mare cu 47 la sută comparativ cu cel realizat in primele 8 luni ale anului 1985. (loan Marinescu).
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Dimensiunea ețică-^dimenșiune reprezentativă 
a creației noastre contemporane g»

O sinteză expresivă a vieții
modele- 

(iar in
RED. Meditația asupra 

lor realității poate duce , 
cărțile valoroase ale contempora
neității a și dus I) la eliminarea 
unei insuficiențe resimțite cu re
marcabil spirit critic de marcante 
conștiințe artistice ale epocii. Un 
important prozator contemporan nu 
ezita să conchidă cindva că nu puține 
dintre cărțile acelui moment, cele 
de proză îndeosebi, acreditau mai 
degrabă o atitudine, decit un erou 
comunist in plinătatea și complexi
tatea valențelor sale. „Ne-am tre
zit deodată — spunea el — în fața 
unui personaj cu totul inedit, cu o 
biografie dramatică și depășindu-și 
epoca printr-o viziune foarte pro
prie [...], dotat cu atltea virtuți și 
date specifice unui alt mod de a 
gindi, cu atita sete de a se afirma 
și de a clădi altă lume, incit 
uneltele noastre de creație s-au 
dovedit încă sărace pentru cuprin
derea tuturor dimensiunilor sale 
lăuntrice, impresionante. In loc de 
a-i releva gindirea in acțiune, 
efervescența filozofică aplicată pe 
imensele arii ale practicii socialis
te. noi ne-am limitat citeodată 
să-i relevăm aparențele, care cel 
mai adesea țineau de retorică și 
de masivitate fizică, intr-o miș
care sufletească limitată". Neîndo
ielnic, in cele, două decenii care 
au trecut de la așternerea acestor 
rinduri, marcate de sentimentul 
viu al responsabilității față de pa
gina scrisă și față de omul nou, 
această carență a fost in buni 
parte înlăturată. Deloc paradoxal e 
faptul că această evoluție salutară 
a avut la bază atît raportarea la 
tradiții, aprofundarea căutărilor 
trecutului, cit și explorarea mai 
insistentă, mai adincă a noilor ti
pologii umane impuse de socia
lism.ȘERBAN CIOCULESCU : „Eroul romanesc s-a născut mai tirziu, după Hyperion al lui Mihai Emi- nescu, dar a proliferat incepînd din perioada interbelică — cel de al doilea clasicism, al cărui fericit martor și cronicar am fost și ale cărui stele, prin simplă enumerare. ar spuzi bolta unui articol.Deosebirea dintre moralism, ca decizie comportamentală, și conștiință morală, ca izvor din profunzimi, între căutarea de precepte artistice, ca tot atîtea rețete, eventual infailibile, și dezbaterea modalităților de exprimare artistică, intru decantarea căilor de creație, reprezintă cîștigul major al acestor două din urmă decenii, care au descătușat un număr impresionant de energii scriitoricești. Este suficient să cercetăm evoluția personajului romanesc, de la eroii lui Zaharia Stancu. Euse- biu Camilar sau Ion Pas la aceia ai lui Marin Preda și Al. Ivasiuc — spre a ne opri Ia scriitori ce nu mai sînt în viață.Mult mai încărcată de responsabilități se vădește analiza eroului liric și romanesc al. zilelor noastre, pentru care, desigur, ora judecății din urmă este încă foarte depărtată, chiar dacă din multitudinea operelor puține se vor alege.Contrar liricii, puțini dintre prozatorii robuști — Ion Lăncrănjan este un excelent exemplu — dau importanță construcției frazei, dar cu toții manifestă cel mai mare interes pentru structura morală a personajului, mai adesea tragic. Personajul dilematic a cîștigat partida și în proza abuziv declarată calofilă, mai absconsă. cu abordare mai dificilă, cel puțin aparent, căci și pagina scrisă ca dintr-un suflu nu conferă lectorului tocmai agrementul artistic scontat.O notă specifică : avîntul prozei istorice în roman și în teatru, cu farmecele, capcanele și marile elMUZEELE, EXPOZIȚIILE- intens folosite în educația patriotică, revoluționară a tineretului.Locuința ce se conturează în a- astă fotografie a fost identificată raza comunei Ripiceni. Datează circa 120 000 ani și are ca trăsuri caracteristice (...)“ ; „Observați castă imagine — tot o locuință, r de numai 40 000 ani, descoperi- în zona comunei Mitoc". (...) ; riviți cum trăsăturile respective ar și pe această panoramă a ce-, ;ii geto-dacice dc la Stincești". ) ; „Tot ce-i posibil ca uneltele arnv/e din vitrinele alăturate să..“'to losite in luptele gelo-daci- entrv i independență de acum(je a ni". (...). „Vă prezint..." „ refeVindu-se la fiecare exponat,L^raful reconstituie întreaga iieră istorie : De la origini, la anii pocii Nicolae Ceaușescu", la reali- ile dinamice pe care le trăim, ’rezentată astfel, lecția despre întrerupta noastră continuitate in dași spațiu convinge, emoționează, ndcă, istoria înseamnă document trie probat științific și, ca atare, cvăr istoric. Adevăr pe care au oria să-1 cunoască toți cetățenii ii șl cu atît mai mult tinerele rerații.ie petrec însă lucrurile — peste și mereu — așa «im reiese din atarea cu care am «nceput rindu- de față ?n studiu efectuat de secția pro- ;andă a Comitetului județean de tid Botoșani și-a propus identi- irea a noi forme si modalități tinate educației patriotice, revo- onare a tinerei generații. „Pen- a găsi însă noi căi și modali- 'care să contribuie la realizarea stui obiectiv — ne spunea tova- a Maria Bența, șeful secției restive și al colectivului ce a ini- și finalizat studiul — ne-am pus ca. mai intii, să cunoaștem profunzime situația reală in doliu. Respectiv, in ce măsură își eplinesc îndatoririle ce le revin, ictivitatea politico-educativă a ti- etului. factorii de la nivelul ju- alui, localităților și unităților e- omico-sociale sau cultural-educa- :. Ancheta de tip sociologic în- jrinsă în acest scop, prelucrarea

pa-

ome-

responsabilități. Aici, miezul triotic .iese de-a dreptul la iveală, deși, altfel, il remarcăm prezent pretutindeni, pornind de la nobila grijă față de om care ni se pare a fi principala notă a prozei actuale, pe linia unui umanism ascendent, acela care se apără și se cîștigă în fiecare clipă, iar în artă, cu fiecare rind și cu fiecare cuvînt".NICOLAE ȚIC : „Dacă literatura nu poate exista fără om, să credem că nici omul de azi nu mai poate trăi fără literatură. Fără gîn- dul curat și îndrăzneț, fără vorba bună la nevoie. Mi-aș îngădui o părere: poate că în condițiile vieții de la sfirșit de mileniu, îndeajuns de agitate, eu multe pretenții, cu multă muncă; satisfacții și neajunsuri. copilăria, tocmai copilăria, virsta la care ochii se deschid spre lume (și ceea ce văd nu mai uită), copilăria este, sau tinde a fi sărăcită. Copiii au multe jucării sofisticate, jucării ce stimulează aptitudini tehnice și ageresc mintea — dar poveștile unde sînt?! Copiilor de azi li se spun mai puțina povești măiestre, palpitante, pe înțelegerea lor. în care binele învinge răul : în care triumfă nescul.Copiii, tinerii trebuie să cunoască dimensiunea etică a creației — tocmai pentru a accepta mai ușor și a susține dimensiunea etică (in- dividual-subiectivă și calitativă) pe care o impune societatea noastră.Fără a citi, fie și numai dintr-o datorie cetățenească, cele mai frumoase pagini din literatura română, nu este posibilă nici însușirea corectă a limbii române, nici exprimarea nuanțată și elevată. Evoluția literaturii, la noi și aiuțea, in sensul primenirii modalităților de exprimare, pentru a surprinde și re-crea pe calea artei o stare de lucruri, o stare a realității, care determină o condiție umană, se intîmplă să trezească nedumerire la unii cititori. Totul depinde de calitatea, de valoarea artistică, ce include — mă încăpăținez să cred — și o calitate și o valoare etică. Nu numai talentul autorului asigură această calitate, ci și formația sa, opțiunile filozofice, sociale și politice, legătura cu o realitate' pe care o transformă în realitate-e- sență".ADRIAN POPESCU : „Cititorii zilelor noastre apreciază mai mult decît orice adevărul. Ei nu se mul-
Scriitorul un om între

oamenii cetățiiRED. Ir.teg.'.nuu-l pe scriitor so
cietății, umanismul revoluționar nu 
înțelege să facă din această impli
care in obște un gest de raliere 
mecanică și uniformizatoare. Resti
tuit cu toată ființa timpului său, 
participant activ la hotăririle și 
faptele cetății, scriitorul nu tre
buie să se piardă in număr, in ano
nimat. Rațiunea existenței și a 
creației sale este aceea de a fi 
un model. Așa au fost marii noș
tri clasici, așa sint chemați a fi și 
scriitorii noștri de azi. A cere 
scriitorului talent, dar nu și caracter, disociere prea ușor efectua
tă in trecut, e azi aproape cu ne
putință. Conștiința morală e coro
larul firesc al talentului, nu apen
dicele Iul inutil. A fi străin de ex
travaganță, de frivolitate, de les
tul anacronic impus cindva de ri
tualurile „boemiei literare" e în 
acești ani o datorie, o dovadă de 
superioară înțelegere a adevăratei 
rațiuni a actului creator. Așa cum 
s-a spus, etica scriitorului nu se 
deosebește de cea a omului nou, 
dar se. potențează cu amănunte și 
răspunderi specifice, cu trăsături 

materialului obținut, sondajele și dezbaterile ulterioare au elucidat in amănunt situația".Concluziile ? Să facem mai întii o paranteză. Muzeul de istorie al județului a fost complet reamenajat, modernizat și restructurat tematic cu numai cîțiva ani în urmă,, sub conducerea și cu implicarea directă a' unor specialiști de primă autoritate in domeniu. Fiecare dintre etapele istoriei patriei — incepînd din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre — este temeinic reprezentată. Pe lingă muzeul de istorie din Botoșani, în județ iși mai desfășoa
CONCLUZIILE UNEI ANCHETE IN JUDEȚUL BOTOȘANI

ră activitatea un, muzeu de arheologie, in orașul Săveni, casele memoriale „Mihai Eminescu" din Ipo- tești, „George Enescu" din Dorohoi și Liveni și „Nicolae Iorga" din B6- toșani, o secție și cîteva galerii de artă, un muzeu pentru științele naturii, iar, de curînd, și o amplă expoziție permanentă consacrată realizărilor economico-sociale. La acestea se adaugă numeroase „puncte muzeistice" înființate prin inițiative locale — la Darabani. Mihăileni, Sirbi- Vlăsinești, Dorobanți-Nicșeni, etc. — precum și o serie de șantiere arheologice, unele situindu-se și in atenția unor foruri internaționale. Cele citeva zeci de mii de vizitatori din județ, din țară și chiar din străinătate înregistrați de la începutul anului și pină acum le justifică valoarea. interesul de care se bucură din partea publicului. Ce concluzii s-au desprins din studiul întreprins?— Cind ați vizitat ultima dată muzeul de istorie sau o altă unitate muzeistică din județ ? — au fost întrebați citeva sute de tineri.în urma răspunsurilor primite, a rezultat că circa 60 la sută dintre elevi s-au aflat în muzeu, in ultimii doi-trei ani, cel puțin o dată. Restul ? Fie înaintea actualizării fondului muzeistic, fie — îndeosebi 

tumesc cu artificioase jocuri de limbaj și cu o superficialitate iresponsabilă, pretind substanță și semnificație, sens moral și educativ unei creații ; ar trebui mereu să ne întrebăm dacă sintem la înălțimea acestor exigențe, dacă statura noastră etică satisface pretențiile îndreptățite ale numeroșilor cititori. Niciodată nu vom putea răspunde total, definitiv acestor grave și permanente întrebări. Nu poți închega dimensiunile unei o- pere fecunde spiritual, dacă tu însuți nu ești bogat spiritualicește, trecînd dincolo de tentațiile succesului imediat spre asumarea pînă la capăt a vocației scriitoricești, care presupune un cod moral pentru a nu se perima. Astfel incit-un autor are obligații morale nu numai față de chemarea talentului său, dar și față de cititori, care îi cer mereu să se întreacă pe sine și — nu în cele din urmă — față de breasla din care face parte -și pe care se cuvine să o reprezinte cu demnitate. Mereu datori tuturor, așadar, niciodată mulțumiți de ceea ce am produs, ducem prin timp, după înzestrarea fiecăruia, un mesaj de omenie, echilibru moral și înțelepciune, în care oamenii de lingă noi sau de mai departe să se regăsească, așa cum intr-un strop de apă curată recunoști cerul de vară, liniștea stelelor nevăzute si culorile pămintului patriei unice".ȘERBAN CIOCULESCU : „Libera tehnică poetică pare a fi astăzi la indemîna aproape a tuturor poeților, ceea ce are ca paradoxal rezultat un anume anonimat al majorității semnăturilor, sporit de a- cela al eroului liric, violent contradictoriu și cu certă propensiune către spectacol. Superior condeierului care cîntă mecanic cerealele și alimentele ce rezultă din măcinarea și coacerea lor, — acesta nici n-are alt personaj decît pe sine însuși —, poetul urban are imaginație, dar, poate, cam puțin cheag. Situația ne pare cu mult mai promițătoare in domeniul prozei, unde pleiada de romancieri in toate genurile s-a impus cu autoritate cititorilor de toate virstele și categoriile. de la credincioșii romanelor lui Radu Tudoran la partizanii lui D.R. Popescu. Dumitru Popescu, Stefan Bânulescu, Fănuș Neagu, Augustin Buzura — și lista trebuie completată cu cel puțin tot scriitori noi ai ultimilor ani". atiți doi-trei

breslei, 
talent,

care sînt proprii numai 
Meseria de scriitor cere 
dar și echilibru, integritate mora
lă, probitate, modestie și, nu mai 
puțin, un cult aprins al muncii, o 
încredere nestrămutată in om, in 
capacitatea acestuia de a se înăl
ța, ori, dacă a fost infriht, de a re
naște, ca pasărea Phoenix. . din 
spuza vremelnicului dezastru.NICOLAE ȚIC : „Cred că scriitorul ca om este un om bun de la natură. Nu mi-I pot imagina pe scriitor fără o accentuată dimensiune utnanistâ. El iși asumă o răspundere față de sine, față de oameni. Ce le spunem oamenilor? Ceea ce observăm (ceea ce nu se vede de la început, cu «ochiul liber»), simțim și gindim. Condițiile, climatul unei epoci, conjuncturile, tendințele social-politice marchează un scriitor, mai ales în . epoca noastră. Există un moment, el vine mai devreme ori mai tirziu, cind ’ scriitorul trebuie să opteze pentru o atitudine sau alta. în scris, dar și în viața socială. Nimeni nu te- obligă să fii scriitor, răspunderea vine în clipa cînd ai acceptat să

tinerii muncitori, maiștri șl specialiști — niciodată. Motivul invocat este in general același : organele și organizațiile U.T.C. din multe întreprinderi' și instituții nu includ asemenea acțiuni in programul propriu de muncă. Sau, dacă își propun, finalizarea este mereu reprogramitâ. Cum s-a întimplat, de altfel, cu marea majoritate a ■ organizațiilor U.T.C. din municipiu, în cazul exV poziției realizărilor economico-sociale ale județului, deschisă cu puțin timp în urmă. De ce ? „Pur și simplu, ne-a scăpat din vedere să le a- tragem atenția", încerca o justifica
re JWihai Stanciu, secretar al comitetului județean U.T.C.Care este insă opinia tinerilor ce au vizitat muzeul sau una din celelalte unități muzeistice ale județului ?— Explicațiile muzeografilor nu sînt făcute întotdeauna cu pasiune și dăruire, astfel incit să constituie un stimul și pentru frecventarea ulterioară a instituțiilor de acest profil. a notat pe fișa de test Carmen Cardaș, elevă in clasa a Xl-a la Liceul „A. T. Laurian", precizind că in ultimii trei ani s-a aflat de două ori printre vizitatorii muzeului.Aprofundarea in cadrul studiului a tuturor aprecierilor de felul celei notate anterior a demonstrat că a- cestea erau reale, îndreptățite.— Vom interveni cit mai operativ pentru îmbunătățirea activității muzeografilor, s-a angajat prof. Lucia Pirvan, directoarea muzeului. Se intîmplă insă și următorul aspect : cele mai multe dintre școlile și liceele județului iși programează vizite sau lecții recapitulative ale e- levilor în muzeu la sfirșițul trimestrelor. Și astfel, in unele perioade sintem suprasolicitați, in timp ce in altele dispunem de un număr restrins de vizitatori.Studiul întreprins a scos în relief 

fii, mai ales într-o literatură ca a noastră, care este o literatură îndrumată de partid. O elementară etică profesională cere să rămii consecvent acestei atitudini, fără a te trăda pe tine însuți. Căci, se știe, creația, de la idee, elaborare, pînă la intilnirea cu cititorii este o chestiune intimă. Interogații se pot ivi : cum se împacă această intimitate a scrisului cu îndrumarea? Cel de-al IX-lea Congres al partidului a clarificat problema artei și culturii, in sensul unei largi deschideri spre realitatea contemporană, în toată complexitatea ei, spre om, omenie și dreptate în libertate. Este înțeleasă ia noi îndrumarea ca un îndemn permanent spre cunoașterea epocii și a omului ce construiește și definește această epocă, iar nu ca pe o imixtiune în creație. Indiscutabil și inevitabil, scriitorul este influențat în atitu- dirti de oamenii in care se regăsește și care se vor regăs'i în opera sa. Eu, care m-am format în condițiile societății socialiste, îl văd pe omul nostru de azi dominat de efortul constructiv.Eu despre acest om scriu, credincios unei atitudini scriitoricești și cetățenești, asumindu-mi o răspundere care mă poate duce Ia realizare sau la eșec (in acest din urmă caz voi spune : nu am avut talentul, forța necesară, nu i-am înțeles pe oameni, nu am izbutit să servesc adevărul de azi si adevărul in devenire). Oricum, etica scriitorului exclude duplicitatea în fața vieții și a paginii albe".ADRIAN I’OPESCU : „Nu afirm că pâetul este o ființă plină doar de luminozitate și vis, dar esențial in structura sa devine tocmai efortul spre comunicare și comuniune. Etica, Imperativele morale nu-i pot fi străine unui autor autentic. Așa cum o etică a scrisului, a răspunderii față de semeni nu se poate eluda în cazul artiștilor cu adevărat însemnați. îmi amintesc de versul provocator al unui poet care suna astfel : «Să uităm așa numitele datorii morale». Am fost șocat și, oarecum polemic, am scris un poem in care lăudam tocmai asumarea «datoriilor morale». Nu știu dacă am reușit să-mi conving cititorii, dar reacția mea spontană a fost de elogiu al oamenilor care nu pot. trece — în viață sau în artă — peste aceste obligații morale, obligații nu atit exterioare, cit venind din spiritul specific al poporului nostru, înclinat spre omenie și înțelegere, nu spre dușmănie, exclusivism și intoleranță.Cînd privești manuscrisele eminesciene. sau paginile lui Sado- veanu, Rebreanu, Arghezi, Blaga, Camil Petrescu, simți că o forță uriașă își caută tiparele în care să se cristalizeze memorabil, nepieritor. cu trudă, cu dăruire, cu jertfirea persoanei înguste, a egoismului, care ne-ar închide față de ceilalți. Cine crede că un poem sau un roman se alcătuiesc intr-o doară, cu vioiciunea doar a unui moment norocos, se înșală adînc. Nopțile' albe și hățișul corecturilor, clipele de supremă încordare spirituală, renunțarea, adeseori la bucuriile mărunte, numai ele pregătesc în final o creație durabilă. Există eforturi zadarnice și căutări sterile; există și. erori și neimpli- niri în truda scriitorului, dar nu trebuie să-i contestăm autorului dăruirea și perseverența, dacă ele rodesc în cele din urmă pagini pe care cititorii nu le mai uită. Aurul unor imagini poetice, sau ritmul unor proze pe care le urmărești cu sufletul la gură se nasc din aceste zile și nopți de ardere deplină, de trăire totală sub semnul frumosului și al eticului*'.Dezbatere realizată de
Ioan ADAM

și alte carențe : biroul local de turism pentru tineret șl oficiul județean de turism arareori includ vizite la muzee in itinerarele turiștilor ce revin sau pleacă din Botoșani. Pe de altă parte, s-a constatat că, exceptînd casele memoriale „Mihai Eminescu" din Ipotești și „George Enescu" din Dorohoi și Liveni, celelalte unități muzeistice ale județului’încă nu se situează la nivelul cerințelor publicului în a marca (prin acțiuni complexe, distincte, pe o durată mai îndelungată) marile evenimente aniversare din viața partidului și a poporului nostru.Ce măsuri au fost adoptate în scopul înlăturării lipsurilor, al utilizării cu eficiență sporită a patrimoniului muzeistic și expozițional al județului în munca de educație patriotică. revoluționară a tineretului? Un program unitar adoptat semestrial la nivelul consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, cu sarcini concrete pentru fiecare organism județean implicat, iar în cadrul acestora, oe unități și localități, va asigura vizitarea muzeelor de către toți școlarii și ute- ciștii din județ, cel puțin o dată la fiecare doi ani. împreună cu instituțiile artistice profesioniste, cu cenaclurile locale ale Uniunii scriitorilor și Uniunii artiștilor plastici, cu filialele societăților științifice ale personalului didactic, precum și cu sprijinul altor organisme, muzeul județean a trecut la realizarea unor manifestări complexe, cu un vibrant conținut partinic, patriotic. Marile e- venimente din viața partidului și a poporului nostru vor fi marcate mult mai pregnant.Implicarea directă a secției propagandă a comitetului județean de partid in inițierea și coordonarea tuturor acestor, acțiuni — fapt demonstrat, de altfel, începind cu studiul ce s-a elaborat — garantează că explicații de calitatea celei notate la început vor putea fi consemnate zilnic.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scinteii"

Noua casă de cultură pentru tineret din municipiul Slatina Foto : S. Cristian
Sub semnul unor încdte\ tv

cerințe în activitatea
educativăM^nca editorilor care se apleacă, tenace, asupra manuscriselor spre' a le spori, prin tipărire, valoarea, contribuie, an de an, la noi Împliniri culturale. Răspunzind necesităților unui crescut efort de înnoire și potențare culturală, efort patronat de încrederea în valorile umaniste ale culturii românești și universale, editurile noas'tre oferă din ce in ce mai des prilejul unor largi dialoguri culturale prin intermediul valorii artei plastice. Valori ale patrimoniului de aur sau ale contemporaneității au făcut și fac obiectul a numeroase albume și cărți de artă apărute in ultimul timp. Sint apariții care, alături de o bogată activitate cultural-educa- tivă desfășurată de muzee, se dovedesc a fi importante .instrumente formative; toate acestea fiind posibile datorită condițiilor și climatului în care se desfășoară și desă- vîrșește actul de creație, inclusiv valorificarea lui editorială ; climat și condiții — rod nemijlocit al viziunii și orientărilor privind rolhl și misiunea operei de artă .in socialism, al deschiderilor generoase, creatoare Inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului. Pasiunea sporită a celor mai variate categorii de public pentru cartea de artă, accesul tot mai larg ai acestui public spre valorile artei plastice este un fenomen curent fără de care nici o cultură nu s-ar putea socoti pe deplin împlinită. Cartea de artă pătrunde statornic in biblioteci publice și particulare, se dovedește capabilă să comunice, să rezume trăsăturile unui curent sau ale unei personalități artistice in aspectele lor cele mai evidente fără primejdia simplificării și a pierderii nuanțelor, a înțelesurilor multiple ce caracterizează o activitate artistică.Din aparițiile ultimelor luni în editura „Meridiane" am desprins, . astfpl, citeva care demonstrează grija pentru continua valorificare a patrimoniului național, cit și pentru evidențierea unora dintre cele mai interesante creații contemporane. Ne vom opri mai intii la albumul dedicat marelui Nicolae Gri- gorescu, „mare nu numai pentru noi, cum scria George Oprescu, dar și in cadrul artei europene din vremea lui". Autor al argumentului introductiv, al cronologiei și antologiei de texte și reproduceri, George Sorin Movileanu așază viziunea grigoresciană sub semnul unei emoționante dăruiri de sine. Funcția primă a acestui volum, apărut în urma substanțialei și atit de apreciatei retrospective deschise anul trecut în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, este aceea de a adinei contactul cu opera maestrului de la Cimpina, de a reitera un demers artistic exemplar reflectat în opiniile celor ce au meditat mai atent in fața pinzelor lui. Admirația față de opera acestui mare creator se exprimă și in stabilirea cu obiectivitate a unor limite în înțelegerea anumitor lucrări. „Considerat încă din anii maturității sale creatoare, scrie George Sorin Movileanu, un clasic de necontestat, una dintre cele mai mari și mai curate glorii ale patriei și neamului, Grigorescu avea să fie totuși nu o dată înțeles intr-un mod superficial și unilateral, l’iind cunoscut și prețuit de-o parte a publicului —, și chiar de unii comentatori — nu atit prin ceea ce opera lui aduce nou £i esențial în domeniul viziunii și al măiestriei artistice, cit mai mult prin temele pe care le-a ilustrat, prin acele imagini convenționale, scăldate intr-o aură idilică, pe care le-a cultivat uneori, îndeosebi în ultima parte a vieții, la cererea anumitoi1 amatori de artă. Așa se face că, in diferite momente, același Grigorescu a putut să apară, in judecata critică a contemporanilor sau a posterității, rind pe rind in alte Ipostaze". Antologia de texte reconstituie astfel un „expresiv portret in timp al artistului" apelind la autoritatea unor semnături atit de diferite, cum sînt acelea ale lui Nicolae Iorga, Barbu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, Henri Focillon, Jacques Lassaigne, Octavian Goga, Francisc Șirato, K. Z. Zambaccian, Ion Frunzetti, Remus Niculescu, Al. Ciucurencu, Corneliu Baba, George Oprescu, Vasile Varga. Va- sile Florea ș.a. Atent selecționate, deschizind fiecare noi perspective in exegeza operei, impresionante prin bogăția ideilor susținute de o fermă armătură teoretică și documentară, textele alcătuiesc o rețea dialectică subordonată unei perspective generale care năzuiește să surprindă mai presus de toate nucleul ireductibil al personalității lui . Nicolae Grigorescu.

Intre 3 fi 5 septembrie, 
la cinematograful Studio din Capitală, 

se vor desfășura

ZILELE FILMULUI COREEAN
după următorul program : 3 septembrie — MILI- 

TIANCA — spectacol de gală ; 4 septembrie — ARIPI 
ROȘII; 5 septembrie — „GLASUL INIMII".

ZILELE FILMULUI COREEAN vor avea loc si în 
municipiul Slobozia in perioada 8—10 septembrie.

Avizat exeget al operei lui Nicolae Tonitza, afirmat ca atare prin alte volume și studii dedicate in anii trecuți pictorului, Barbu Brezianu revine, în volumul recent apărut sub auspiciile editurii „Meridiane", pe urmele unei mai vechi preocupări. Să nu uităm că in 1967 el publica în Editura Academiei un volum închinat lui Nicolae Tonitza, pentru ca, în 1978, în colaborare cu Irina Fortunescu, să dea la iveală o altă lucrare de real interes științific : corespondența pictorului. Lucrarea de acum este o monografie, am spune, in sensul clasic al termenului. O lucrare în care argumentarea precisă, coerentă, bazată pe o cercetare îndelungată contribuie la descifrarea și analiza unor pagini de artă ce s-au inscris cu strălucire in patrimoniul artistic național. Erudiția cercetătorului și luciditatea spiritului critic prevalează. Ele oferă autorului posibilitatea de a descoperi în succesiunea faptelor deja cunoscute acele motivații capabile să pună in valoare conexiunile interne ale operei. Ac- icentul puternic pe care Barbu Brezianu îl pune, in comentariul său, asupra graficii militante semnate de Nicolae Tonitza, interpretările judicioase, nuanțate ale principalelor categorii tematice abordate în pictura sa, felul în care urmărește sinuozitățile gîndirii pictorului, toate acestea așază intr-o axă a simultaneității legăturile Iui Nicolae Tonitza cu arta contemporanilor lui, îi situează întreaga creație în ansamblul relațiilor social-politice ale epocii.Situindu-se, de asemenea, printre cele mai recente și mai bine realizate apariții ale editurii „Meridiane". volumul „Gheorghe Iliescu Că- linești" nu este o monografie in sensul strict, deja acceptat al termenului, ci, mai curînd, o exegeză de ordin superior, o incursiune în • lumea lucrărilor acestui cunoscut sculptor. O incursiune făcută cu mijloacele de subtilă finețe ale comentatorului, care a știut să asocieze analiza riguroasă a lucrărilor tălmăcirii lor metaforice. Cornel Radu Constantinescu — autorul acestei ample investigații analitice — a știut să depășească dificultățile studierii unui artist aflat în plin proces de maturizare. El a decantat informația reținind ceea ce este revelator, semnificativ pentru creația sculptorului într-o pătrunzătoare expunere ale cărei rezultate optime sint de ordinul nuanțării portretului artistic. Capitolele mari ale cărții : Mirajul pădurii. Despărțirea de arhetip, Specii ale fantasticului inerent, Operă și proiect subliniază aportul original, dar și scăderile unei creații aparent simple, dar deosebit de subtile și vibrante. Cornel Radu Constantinescu propune un circuit original pe urmele unei biografii artistice de primă importanță în dezvoltarea sculpturii contemporane românești. Marcate profund de folosirea lemnului, lucrările lui Gh. Iliescu Că- linești, precizează de la început autorul, „nu distilează impresii din natură, ci mai degrabă relevă un atașament față de natură mijlocit de tradițiile unei străvechi civilizații și atitudinea fraternă a creatorului față de ea, unde se amestecă, cu o indistincție plină de tilc, vocea condiției moștenite și rațiunile estetice ale contemporaneității". Volumul impune printr-o remarcabilă ținută, manifestă la toate nivelurile, incepînd cu alegerea temelor pe care le propune reflecției — intr-adevăr esențiale, și continuînd cu dezvoltarea lor — ea însăși densă, concentrată, de o nobilă gravitate. Informația, dar și citatul bine ales vin să lumineze sensuri ascunse ale operei, lasă spațiu liber sugestiei.Dat fiind câ ne-am referit la lucrări al căror centru de interes este imaginea artistică, va trebui să remarcăm în încheierea acestor rinduri ținuta grafică deosebită a celor trei volume (prezentarea artistică : Ioana Dragomirescu Mar- dare, macheta : Mihail Boitor). Calitatea imaginii, dar și calitatea reproducerii, a felului în care a fost gindit din punct de vedere grafic ansamblul contribuie substanțial Ia împlinirea unui atit de necesar rol formativ, la dezvoltarea in rinduri- le unui public din ce în ce mai larg a interesului și respectului pentru valorile patrimoniului național de artă — direcție majoră a operei culturale ce se înfăptuiește în România socialistă, în orientărilor Nicolae profund triotism.
spiritul tovarășului Ceaușescu, orientări umanism și luminat

Marina PREUTU

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (parțial 

color) • Floarea cintulul, floarea 
dorului — melodii populare • În
semne ale permanenței noastre : 
Cetatea dacică de la Săvirșin 0 
Gala desenului animat • Noile 
„carate" ale Perlei Carpaților — 
Sinaia. Reportaj 0 Melodii de 
neuitat 0 Telesport 0 Elogiul ve
ri! — poeme inedite 0 Marile mo
mente ale baletului > Un tablou 
din Galeria Națională 0 Autograf 
muzical

14,40 August — cronica evenimentelor 
politice

ÎS,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Invitație la operetă (color)
20.50 Film artistic : „Cintec pentru 

mama"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

CARNET CULTURAL

VASLUI. Sub genericul „Pagini de luptă eroică a partidului și poporului nostru pentru libertate și independență națională", la cinematografele din Vaslui. Birlad și Huși s-a desfășurat o „Săptămină a filmului patriotic". • In organizarea consiliului județean al sindicatelor, la Casa de cultură din Birlad a avut loc a V-a ediție a concursului județean al brigăzilor artistice și grupurilor satirice intitulat „Avem cuvintul". (Petru Ne- cula).MUREȘ. în tabăra de creație „In memoriam". organizată în comuna Oarba de Mureș, acolo unde s-au jertfit mii de ostași români pentru eliberarea gliei strămoșești, a avut loc vernisarea unei expoziții de artă monumentală. Autorii — re- putați sculptori din Capitală și din alte centre culturale ale tării — expun un număr de lucrări dăltuite în piatră. (Gheorghe Giurgiu).PRAHOVA. Valea Doftanel a găzduit cea de-a 5-a ediție a taberei de artă plastică organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă, cu sprijinul consiliului popular al comunei. La această ediție au participat artiști plastici din județele Bacău, Hunedoara, Sibiu, • Timiș, Prahova și municipiul București, care, prin lucrările lor, au adăugat un spor de frumusețe așezării prahovene, (loan Marinescu).BUZĂU. La Galeriile de artă din municipiul Buzău a fost deschisă o expoziție de pictură, sculptură, grafică și arte decorative, organizată de Asociația artiștilor plastici amatori. Luorările reflectă in metafore plastice imaginea dinamică a prezentului socialist, precum și momente importante din multimilenara noastră istorie. (Stelian Chiper).SATU MARE. Sub generoasa emblemă a Festivalului național „Cîntarea României", în cadrul pitoresc al pădurii Oțeloaia din comuna Homorod s-a desfășurat tradiționala „Paradă a cântecului, portului și dansului codrenesc", la care au participat numeroase formații artistice sătmărene, precum și din județele Sălaj și Bihor. (Oc- tav Grumeza).BRAȘOV. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", la .Galeriile de artă „Victoria" din Brașov s-a deschis o reprezentativă expoziție de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă. Sint expuse cele mai reușite și valoroase lucrări ale artiștilor plastici brașoveni de toate virstele, realizate în ultima perioadă. Este vorba de lucrări de artă politică militantă, de evocare a unor evenimente și fapte istorice din ,viața poporului nostru, de ilustrare a marilor realizări ale oamenilor muncii în anii socialismului. (Nicolae Mocanu).
vremea

Institutul de meteorologic și hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 august, ora 21 — 2 septem
brie, ora 21. In țară : Vremea se va 
raci și in sudul și estul țării. Cerul va 
fi schimbător, cu înnorărl mai accen
tuate in regiunile nordice și zonele de 
deal șl-de munte, unde, pe alocuri, vor 
cădea ploi sub formă de averse, Înso
țite de descărcări electrice. în rest, 
descărcări electrice și averse izolate. 
Vînt slab pină la moderat, cu unele in
tensificări la munte șl est la Început. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 șl 16 grade, mal coborlte in de
presiuni, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade, mal ridicate in sud-est in 
prima zi. Dimineața ceață locală. Izo
lat, condiții de grindină. In București : 
Vreme în curs de răcire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil descărcărilor e- 
lectrice șl ploii sub formă de averse. 
Vînt slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila intre 12 și 15 
grade, iar cele maxime intre 28 și 30 de 
grade, mai ridicate în prima zi.
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Pentru retolte mari de griu și orz in anul viitor

Seminfe de bună calitate 
în toate unitafile agricole

Vizita unei delegații parlamentare 
din Emiratele Arabe Unite

In curind va începe.semănatul orzului, Iar apoi al griului și secarei. Se pune întrebarea : au unitățile agricole săminta necesară in structura prevăzută din punct de vedere al soiurilor ce se vor cultiva, corespunde ea din punct de vedere calitativ ? Iată concluziile unui sondaj efectuat de corespondenții noștri Mihai Grigoroșcuță, Gheor- ghe Giurgiu, Petru Necula și Eugen Teglaș în județele Olt, Mureș. Vaslui și Sălaj.
OLTInginerul Petrică Brad, de la Centrul de contractare, preluare și prelucrare a fondului de semințe Caracal, ne-a spus că întreaga cantitate de sămînță de griu și orz necesară însămințărilor din toamnă poate fi pusă, încă de pe acum, la dispoziția unităților agricole. Astfel, în raport cu planul de contractare și preluare pentru acest an, care la orz prevedea 3 300 tone, iar la griu 10 500 tone, cantitatea preluată de.-la unități și condiționată pină în prezent este cu mult mai mare. La orz este vorba de 8 386 tone sămînță condiționată, pentru care s-au efectuat probele de germinație, iar muiți dintre beneficiari au început să ridice cantitățile repartizate. în ce privește griul de sămînță, pină în prezent au fost condiționate 13 755 tone, din care pentru 11 000 tone au fost făcute probele de laborator. Așadar, este asigurată să- mința pentru aceste două specii care dețin ponderea la însămînțările din toamnă, lucru posibil datorită realizării unor producții mari de griu și orz la hectar, peste nivelurile stabilite pentru acest an.După cum preciza Stelian Miules- cu, șef de secție la centrul menționat, sămința asigurată este din categorii biologice superioare — elită, superelită și înmulțirea I. Se lucrează în continuare la condiționarea seminței de griu cu întreaga capacitate, zilnic puțind fi condiționate, in trei schimburi, pină la 300 tone. In acest fel, pină la 1 septembrie lucrarea va fi încheiată. Se impune însă să fie intensificată ridicarea grabnică a semințelor de către unitățile cultivatoare. Această acțiune trebuie urgentată, spațiul centrului fiind aglomerat datorită cantităților preluate și prelucrate peste plan și începerii preluării seminței de la alte culturi, cum ar fi floarea-soa- relui.
MUREȘ„A fost asigurată Întreaga cantitate de griu — 18 616 tone și de orz — 6 251 tone — ne spune inginerul Adler Carol, șeful Inspectoratului județean pentru calitatea semințelor și materialului săditor. Pentru nevoile altor județe, potrivit programului întocmit de Ministerul Agriculturii, au fost produse 2 000 tone de griu pentru sămință, precum și 1 000 tone de orz. Intrucit județul Mureș este un mare producător de sămință, mai trebuie să primim de la stațiunile de cercetări circa 160 tone de superelită, necesare insă- mințării a aproximativ 800 de hectare. Cit despre calitatea semințelor, menționez că întreaga cantitate de sămință de orz a fost condiționată și are buletine roșii de analiză. în privința griului, sămînță a fost condiționată in proporție de 80 la sută, din care 60 la sută are buletinul roșu, urmind ca in cel mult 2—3 zile întreaga cantitate să fie condiționată. însă pentru ca acest termen să fie respectat, se impune ca baza din Brăila să expedieze de urgență circa 8 tone •"criptodin», necesar tratării seminței".
Călătorie
(Urmare din pag. I) ducția-marfă a întreprinderii pe semestrul I al anului in curs a cunoscut o creștere cu 122, 8 la sută, ceea ce asigură de pe a- cum exploatării de la Voivozi condițiile necesare pentru a obține și in acest an locul I in întrecerea socialistă pe ramură..,— Să nu uităm, imi spune economistul principal Teodor Chereji. că acestea sint realizările unei etape și că în curind le vom adăuga altele noi, superioare". Stăm de vorbă, in biroul său. alături de șeful sectorului organizarea muncii, Iuljan Scorțeariu și de subingine- rul Gavril Chilba ; imi vorbesc de efortul depus în acest sens de mineri, în rîndul cărora ecoul întrecerii socialiste găsește zi de zi noi rezonanțe, căci exemplul colegilor lor e mobilizator și îndeamnă la un angajament muncitoresc ferm, de inaltă calitate. Așa, de exemplu, imi vorbesc cu mîndrre de brigada fruntașă a minerului Mendea Nicușor. de la abatajul 6 200 Budoi,

alături de c sprijini cunoastră înspirit de muncitoresc.Cei cu care

Din punctul de vedere al asigurării semințelor, in județul Mureș situația se prezintă bine. Trebuie să se acționeze energic in vederea preluării semințelor de către unități, operațiune care a întîrziat. Iar însămînțările se apropie.
VASLUIReferitor la asigurarea și condiționarea semințelor, consemnăm cele spuse de doi specialiști cu răspunderi in această direcție :Inginerul Vasile Nucuță, director general al Direcției agricole județene Vaslui, ne-a relatat :— Pentru cele aproape 125 000 hectare care urmează să fie însămînțate în această toamnă sînt necesare 23 440 tone griu și 4 740 tone orz. Pină acum avem asigurate 2 155 tone griu și 1 730 tone orz. Restul cantității va fi acoperită cu 8 400 tone griu și 2 350 tone orz de la centrul nostru de semințe, alte cantități din ■ județ și 5 000 tone griu și 1 590 tone orz din alte județe. Din acestea din urmă au și intrat în județ 3 400 tone griu și 810 tone orz. Așadar, mai trebuie să ni se expedieze încă 1 600 tone grîu și 780 tone orz. Rugăm, de aceea, organele de specialitate din județele Brăila, Cluj și altele să-și onoreze obligațiile pentru a avea timpul necesar ca pină la 10 septembrie semințele să fie condiționate, analizate și să ajungă în unități.Despre lucrările de condiționare a semințelor ne-a făcut unele precizări inginera Elena Preda, inspector-șef la Inspectoratul județean pentru calitatea semințelor și a materialului săditor : „Arti analizat pină in prezent toate cele 9 155 tone de grîu și 1 730, tone orz existente în județ, sub aspectul purității fizice și germinației, unitățile fiind în posesia buletinelor de analiză. Unitățile agricole din consiliile agroindustriale Fălciu, Ștefan cel Mare, Codăești, Huși și Negrești au peste 80 Ia sută din cantități analizate și cu buletin roșu. Acum verificăm, prin probe luate de noi la fața locului în toate unitățile, autenticitatea și corectitudinea datelor trimise la laborator. Am realizat - acest control în unitățile din consiliile agroindustriale Vaslui și Crasna, iar astăzi ii efectuăm in consiliul Banca".Citeva constatări făcute pe teren. La baza de recepție Banca sint sute de tone de griu și orz sosite din județele Mureș și Brăila, foarte bine păstrate, condiționate și cu buletine roșii. „Numai că, deși le-am primit de trei săptămîni, aceste cantități, nu sînt încă repartizate pe unități pentru a putea fi ridicate" — ne spune Jenica Borș, șeful bazei. Și la Centrul de semințe de cereale Bîrlad se descarcă și se încarcă vagoane, se condiționează, se ridică de către unități semințele repartizate. Tehnicianul Costel Jora ne informează că au fost primite Chiar în ziua respectivă mari cantități de griu din județele Mureș și Alba, de orz din Călărași, Brăila și Constanța. Operativ, acestea au și fost trimise in vagoane către unitățile agricole din consiliile agroindustriale Murgeni și Huși.în concluzie, in județul Vaslui, se acționează cu răspundere pentru asi

intr-o nouă lume a cărbuneluicare împreună cu ortacii săi Sipoș Ioan, Martin Iosif și Bristeac Iosif au dat peste plan de la inceputul anului peste 36 000 t cărbune, in timp ce minerii Roman Gheorghe, Merluț Florian, Lapca Gheorghe și Juhas Alexandru, de la frontul de lucru Cuzap II, au dat peste plan de la inceputul anului peste 20 000 ‘tone cărbune.„— Ziua minerului, sărbătorită de noi in mod tradițional, in împrejurimile pitorești din zona izvorului cu apă minerală de ia Pădurea Neagră-Bu- dot — imi spune secretarul de partid al întreprinderii, Emil Petruică — ne-a dat prilejul sâ-i evidențiem și să-i omagiem o dată in plus pe acești colegi ai noștri, fruntași in producție, să ne bucurăm de rezultatele munciilor și sa le dorim și pe viitor succese și mai mari. Bineînțeles, noi vom fii și ii vom încrederea cunoscutul întrajutorare minieresc". stau de vor

fii al locurilor, oameni ai acestor meleaguri din tată în fiu. Economistul Teodor Chereji face parte, ca și mine, din rindul primelor promoții pe care le-a pregătit școala de la Popești în anii aceia, fiindu-mi coleg de clasă, și cind, în urma uluitoarelor prefaceri la care 'asistam, visam cu toții să devenim ingineri minieri sau ingineri constructori. Așa se face că eu insumi m-am inscris ca elev la Școala tehnică de construcții din Oradea, dorind să mă întorc printre ai mei, așa cum a l'ă- cut-o el sau subinginerul Gavril Chilba din Varviz, care, la fel ca economistul Chereji, și-a completat studiile ca lucrător la întreprindere; ințelegind necesitatea perfecționării si a autodepășirii continui. Astăzi, vechii noastre școli de 7 ani din Popești i-a luat' Jocul un liceu de 12 clase, la care învață fiii minerilor din jur, califi - cindu-se in meseriile de care are nevoie întreprinderea. Satul insuși este astăzi de nerecunoscut, căci, în urma zecilor de case moderne, de blocuri munbă sînt in' mare majoritate

gurarea seminței. Se impune insă să se urgenteze repartiția pe unități a cantităților de semințe pentru 'ca acestea să poată fi preluate nein- tirziat.
SĂLAJ— Spre deosebire de alți ani, sint asigurate cantitățile necesare de semințe pentru campania de toamnă — ne spunea tovarășul Dumitru Pitic, director cu producția vegetală la Direcția agricolă județeană. Și nu numai cantitativ, dar și de calitate superioară. în fiecare unitate au existat loturi semincere care au fost urmărite pas cu pas pină la recoltare, condiționare și depozitare. în magaziile proprii ale cooperativelor agricole sint depozitate în condiții corespunzătoare, avînd certificatul de valoare biologică, 707 tone semințe de orz, iar 550 tone semințe se găsesc la centrul județean de semințe.— Și acestea cînd ajung in unități ?— în cel mult o săptămînă.— Iar griul de sămînță 7— Avem întreaga cantitate prevăzută. Rămine doar să mai primim prin repartțție 260 tone de superelită și elită din soiurile „Transilvania", „Fundulea 29", „Turda 81", „Turda 195“ și „Arieșan". O parte din aceste semințe au și sosit de altfel. Aș dori să menționez însă că pentru această toamnă ne-am asigurat din județ 1 700 tone semințe elită și din înmulțirea I. Practic, din cele 8 000 tone semințe reținute în magaziile unităților, peste 5 000 tone sînt condiționate, restul aflîndu-se în lucru. La Centrul județean de semințe sînt depozitate 1 806 tone de grîu, produse în județ, avind buletinul roșu de analiză. Tot aici au fost condiționate 165 tone semințe de secară și 127 tone triticale. Repet, în ceea ce privește asigurarea semințelor, nu se ridică probleme pentru actuala campanie. Urmărim ca unitățile agricole să respecte graficele de preluare a semințelor.— Care este calitatea semințelor ?— în general, sămința este de bună calitate — apreciază inginerul Mihail Ioviță, inspectorul-șef al Inspectoratului județean perjtru calitatea semințelor și materialului săditor. Totuși, unele probe de orz au fost respinse deoarece nu aveau puritatea prevăzută. Ele proveneau, în general, de la unități care și in acest an au avut producții mai slabe, cum ar fi cooperativele agricole din Uileac, Coșei, Mirșid, Poiana Blenchi și altele. Firește, au fost luate măsuri în vederea recondiționăril semințelor și s-au făcut propuneri de Sancționare a unor specialiști din unități pentru lipsa de exigență.Din cite, am înțeles, întreaga cantitate de ' semințe de orzoaică de toamnă nu a fost reținută la unități. Ea puțind fi ridicată de la Centrul județean de semințe. Problema care se pune acum este aceea ca sămința respectivă să fie ridicată, transportată în cel mai scurt timp, astfel ca și din acest punct .de vedere campania insâmințărilor de toamnă să demareze fără goluri de aprovizionare. ★Din constatările făcute se desprinde concluzia că este necesar să se acționeze energic în vederea încheierii transferului de semințe intre județe și, mai ales, pentru preluarea de către unitățile agricole a cantităților repartizate. Timpul este înaintat și nici o amînare nu poate îi îngăduită.

citorești, de clădiri socioculturale construite este in prezent un adevărat centru urban, cu magazine moderne, cofetărie, club, bibliotecă, spital, cinematograf etc. și care, alături de clubul muncitoresc cu 360 de locuri de la Voivozi, reprezintă principalul centru de cultură al Văii. Tu. frumoasă și mereu nouă Vale a Bistrei, la care mă întorc cu dragoste, in fiecare vară, în august, de Ziua, minerului, spre a asista la sărbătoarea muncii și 'a vieții, la noul puls al prefacerilor din satele copilăriei mele, mă ui- mești și mă cucerești din nou, făcîndu-mă să te iubesc mereu mai mult 1— Noroc bun 1 ortaci de la Voivozi ! Sint de pe a- cum cu gindul la intilni- . rea de anul viitor, cînd se vor implini 40 de ani de viață' industrială in Valea Bistrei, cind vor fi laolaltă și meșterii sticlari de la Pădurea Neagră, și petroliștii de la Suplacul de Barcău și lucrătorii specialiști in bitumen de la Derna.Noroc bun, ortaci !

La invitația Marii Adunări Naționale, vineri a sosit in Capitală o delegație parlamentară din Emiratele Arabe Unite, condusă de Shilal bin Ahmed Lootah, președintele Consiliului Național Federal (Parlamentul), președintele Grupului din Emiratele Arabe Unite in Uniunea Interparlamentară. Din delegație fac parte deputății Mohammad Shaikh Mejrin Sultan, Rahma Mohammad AI Masoud Al Muhairbi, Faraj Aii bin Hamooda, Abdulaziz Aii Al Omais. Ibrahim Sultan Al Shamsi. Saif Sultan Saeed, Abdullah Raschid Al Kharji.în aceeași zi. parlamentarii din E- miratele Arabe Unite au fost primiți la Marea Adunare Națională de Marin Ivașcu. vicepreședinte al M.A.N.. președintele Grupului român in Uniunea Interparlamentară. S-a
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc vineri „Gala filmului vietnamez", cu lungmetrajul artistic „Mărturisire în zori".La gală au luat parte membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Asociației cineaștilor, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Pham Duy Toan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

BISTRIȚA : Produse noi,Colectivele muncitorești din întreprinderile de importanță republicană din economia județului Bistrița-Năsăud au etalat — la sala polivalentă din municipiul reședință de județ, prin grafice, panouri, machete și produse noi — cele mai semnificative creații tehnice și tehnologice, reunite sub genericul „Salonul calității — Bistrița 1986“. Din mulțimea exponatelor rețin atenția, în primul rînd, mașinile de nituit și mașinile de șlefuit cu papuc vibrator, cu performanțe la nivel tehnic mondial, realizate de tînărul colectiv de muncitori și specialiști de la întreprinderea mecanică, agregatul
INFORMAȚII SPORTIVE

„TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI" 
mîine, startul din Piața Scînteii —„Turul ciclist al României" începe 

mîine in Capitală, cu participarea a 
peste 80 de alergători români și de 
peste hotare. Startul festiv (ora 12, 
în Piața Scînteii) va fi urmat de 
startul tehnic, ora 12,40, la borna 
kilometrică 8 (comuna Voluntari, 
prin șoseaua Colentina). Și ăpoi, la 
drum...

Concurența vor avea de străbătut, 
in opt zile, un traseu de peste 1 100 
kilometri, astfel : duminică 31 august : 174 km (pe ruta București — 
Buzău — Focșani) ; luni 1 septembrie : 161 km (Focșani — Bacău — 
Piatra Neamț) ; marți 2 septembrie : 
149 km (Piatra Neamț — Bicaz — Va
tra Dornei) ; miercuri 3 septembrie : 
85 km (Vatra Dornei — Măgura — 
Bistrița) ; joi 4 septembrie : 118 km 
(Bistrița — Dej — Cluj-Napoca) ; vineri 5 septembrie : 100 km (Cluj- 
Napoca — Turda — Alba Iulia) ; sîmbătă 6 septembrie : 145 km
(Alba Iulia — Sibiu — Călimănești) și duminică 7 septembrie : 176 km
(Rimnicu Vilcea — Pitești — Bucu
rești). Așadar, un traseu variat, prin 
zone de mare frumusețe, cele mai 
multe dintre etape avind profil com
plex (cu porțiuni de plat, dar și cu 
urcușuri). Etapele a IlI-a (cu patru 
puncte de cățărare), a IV-a (cu trei),★FOTBAL. Ieri ă fost nominalizat lotul de 22 de jucători care vor începe de luni pregătirea meciului cu echipa Austriei — din campionatul european interțări (București, 10 septembrie) : Moraru, Lung, Cristian — Iovan, Belodedici, Bumbescu, Ungtireanu, Bărbulescu, Movilă, Nicolae, Iorgulescu — Rednic, Boloni, Klein, Mateuț, Hagi. Stoica, Andone — Lăcătuș, Pițurcă, Cămăta- ru, Damaschin.RUGBI. în prima zi a turneului internațional de rugby pentru juniori de la Gdansk, selecționata României a întrecut cu scorul de 28—9 (16—6) formația Cehoslovaciei. într-un alt joc, reprezentativa U.R.S.S. a dispus cu 32—6 (22—0) de echipa Bulgariei.CICLISM. La Colorado Springs (S.U.A.) au început Campionatele mondiale de ciclism. în proba de 1 000 m. cu start de pe loc, victoria a revenit lui Maik Malchow (R.D. Germană), cu 1’02”09/100 — rezultat 

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 29 AUGUST 1986Extragerea I : 26 56 80 6 66 4 88 38 47.Extragerea a Il-a : 54 41 21 76 16 30 29 78 11.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 231 665 lei, din care 470 690 lei, report la .categoria 1.

procedat la un schimb de informații cu privire la organizarea și activitatea celor două parlamente. A fost exprimată dorința comună de a dezvolta conlucrarea dintre parlamentele și parlamentarii celor două tari, evidențiindu-se necesitatea sporirii contribuției acestora la mai buna cunoaștere și apropiere dintre România și Emiratele Arabe Unite.Membrii delegației au avut, de a- \semenea, o întrevedere cu ministrul afacerilor externe. loan Totu, cu care au abordat aspecte deferitoare la dezvoltarea raporturilor de colaborare dintre România și Emh’atele Arabe Unite, precum și unele probleme ale vieții politice internaționale actuale.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților.
La Galeria „Căminul artei" din Capitală a fost deschisă, vineri, expoziția „Afișul contemporan de teatru din Bulgaria", înscrisă în cadrul programului de schimburi cul- tural-artistice dintre cele două țări.La vernisaj au luat parte membri ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alți oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Malcio Malcev, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Bulgaria la București, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

cu caracteristici superioarede profilat foi de tablă din aluminiu, prin care se reduce importul și se realizează mari economii valutare, fabricat la întreprinderea de utilaj tehnologic, standurile de probă realizate la întreprinderea de produse electrotehnice. Tot noutăți sînt și multe din produsele din mase plastice ale chimiștilor năsăudeni, modernizările din activitatea minerilor de la Rodna — Făget și din cea a metalurgiștilor de la Beclean, reușitele țesătoarelor din Năsăud și ale producătorilor de hîrtie de la Prundu Bîr- găului, ale fabricanților de mobilă și altele. (Gheorghe Crișan).

a V-a și a Vil-a (cu cite două) și. in 
fine, a VIII-a (cti trei) constituie 
cele mai severe examene pentru con- 
curenți.

Ieri la secretariatul competiției ni 
s-a comunicat că unii dintre concu
rența de peste hotare se află la an
trenamente pe șosele din apro
pierea Bucureștittlui (este vorbit de 
sportivii din R. D. Germană și Po-, 
lonia care au participat la „Cupa 
Voința"), ceilalți fiind așteptați să 
sosească in cursul zilei de azi. Frun
tașii ciclismului nostru (reprezentati
vele A și B, sub conducerea antreno
rilor Ion Ardeleana și Constantin 
Ciocan, precum și echipe selecționate 
de la cluburile I.M.G.B., Metalul, 
Voința, Steaua) fac. de asemenea, 
pregătiri cu dorința de a se situa la 
nivelul așteptărilor in această pasio
nantă întrecere. Din informațiile pri- 
rrțite recent de comisia centrală de 
organizare, in orașele cap de etapă, 
în localitățile de trecere, pe întregul 
traseu, se fac ultimele pregătiri pen
tru întîmpinarea cum se' cuvine a 
caravanei cicliste internaționale, 
„Turul României" fiind considerat, 
pe bună dreptate, un eveniment, o 
sărbătoare a sportului nostru. (I. Du- mi triu).★ce constituie un nou record mondial. Pe locurile următoare : Martin Vin- ncombe (Australia) — l’02”94/100 și Jen Glucklich (R. D. Germană) — l’03”76/100.VOLEI ® Disputat la Ostrava, meciul internațional amical de volei dintre selecționatele feminine ale Cehoslovaciei și Japoniei s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—1, 15—1,15—5) în favoarea formației nipone. • în primul meci al turneului pe care-1 întreprinde în S.U.A.. echipa masculină de volei a U.R.S.S. a întîlnit. la Los Angeles selecționata țării-gazdă. Voleibaliștii americani au obținut victoria cu scorul de 3—2 (14—16, 17—15, 15—13, 10—15, 16—14).HOCHEI PE GHEAȚA. La Rosenheim (R.F. Germania), în cadrul turneului final , al „Cupei campionilor europeni" Ia hochei pe gheață, echipa S.B. Rosenheim a întrecut cu scorul de 6—4 (1—0, 4—2. 1—2) formația cehoslovacă Dukla Jihlava.

Realizări din țările socialiste
U.R.S.S.

Program de reuîilare a industriei siderurgiceîn industria siderurgică a Uniunii Sovietice a fost elaborat un program de reutilare și înnoire tehnică, caracterizat prin orientarea hotărîtă în direcția aplicării celor mai noi cuceriri ale progresului tehnico-științific. Strategia dezvoltării acestui sector industrial prevede trecerea la îmbunătățirea considerabilă a calității metalului.în ceea ce privește producția de oțel, programul prevede, pe planul reutilârii tehnice, scoaterea din funcțiune a unor cuptoare Martin cu o capacitate totală de 15 milioane tone pe an. de două ori mai mult decit în cincinalul precedent (1981—1985). Pină la sfîrșitul actualului plan cincinal se va dubla în schimb volumul otelului obținut prin turnare continuă. Totodată, vor spori de zece ori. cantitățile de otel obținute în vid.Unul din> obiectivele siderurgice reprezentative pentru eforturile care se fac ațît pentru îmbunătățirea calității producției, cit și pentru sporirea productivității este Combinatul din Jdanov. unde a fost dat în funcțiune un conver- t.izor de 400 tone, care poate produce anual peste 2.5 milioane tone oțel.Noul tip de convertizor este destinat obținerii de metal prin me
R.D. GERMANĂ .

Spre o eficiență tot mai înaltăActivitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.S.U.G. se materializează. în primul rînd, prin accentuarea intensificării producției și aplicarea largă a cuceririlor tehnico-științifice — scrie într-un articol ziarul „Neues Deutschland". Circa 5 la sută din venitul național este destinat dezvoltării științei și tehnicii, efort răsplătit din belșug de rezultatele obținute in producție. într-un singur an. prin strădaniile conjugate ale colectivelor productive și de cercetători, au fost introduse în producție oeste 5 000 do noi produse și tehnologii. Ca urmare, s-au creat condiții pentru sporirea productivității muncii si realizarea unor produse cu calități superioare.Numărul oamenilor de știință si al cercetătorilor a ajuns la peste 200 000 și anul acesta va crește cu încă 5,6 la sută. Fiecare al doilea om de știință colaborează cu combinatele și întreprinderile industriale pe bază de contract. Eforturile comune sint îndreptate spre
R.P. POLONĂ

Preocupări privind economisirea energieiDeși Polonia este o tară cu mari resurse de cărbune, preocupările privind economisirea de energie au căpătat de acum forma unor planuri concrete pentru perioada următoare.Zăcămintele de cărbune ale Poloniei sint evaluate la 100 de miliarde tone. Pină în prezent, industria minieră poloneză a extras în întreaga sa istorie aproximativ 8,5 miliarde tone de cărbune, din care peste 5 miliarde tone în ultimele patru decenii.într-un comentariu dedicat acestei probleme, agenția P.A.P. arată că nivelul extracției de cărbune este de 191—192 milioane tone pe an. ceea ce reprezintă plafonul posibilităților tehnice și organizatorice ale industriei extractive poloneze. Pină în anul 2000. limita maximă a creșterii extracției poate fi 195 milioane de tone cărbune cu mare putere calorică, și pină Ia 80 milioane tone de cărbune brun. Pentru menținerea actualului nivel al extracției sînt necesare investiții noi. Dacă nu se va începe construcția nici unei mine noi, zăcămintele accesibile ale Sileziei su
R.S. VIETNAM

Resurse locate, superior valorificateComuniștii, oamenii muncii din Vietnam se pregătesc pentru ce! de-al VI-lea Congres al partidului comunist, stabilit pentru luna decembrie. Ziarul „Nhan Dan" informează despre intensificarea întrecerii în cinstea ^cestui eveniment, despre introducerea de noi tehnp- logii și perfecționarea mecanismului economic. Pe lingă analizarea proiectelor majore, ctîm este Schema generală a dezvoltării și amplasării forțelor de producție în actualul cincinal, ziarul acordă a- tenție și problemelor legate de folosirea resurselor de către mica industrie, căreia îi revin circa jumătate din producția industrială a țării și 20 la sută din export. La aceste numeroase întreprinderi lucrează în prezent 1,5 milioane de oameni, numărul lor urmind să crească la 1,8 milioane pină la sfirșitul anului. 

toda baleiajului combinat, ceea ce permite îmbunătățirea calității oțelului, extinderea sortimentului și reducerea consumului de fontă.Două asemenea convertizoare pot realiza o producție anuală egală cu cea a întreprinderilor metalurgice din Suedia sau Austria. Produsele combinatului din Jdanov au devenit repede cunoscute atit în tară, cit și în străinătate.Un alt exemplu concludent în privința modernizării îl constituie Combinatul siderurgic din Magnitogorsk, aflat in p'ezent într-un proces de reconstrucție radicală. Această întreprindere realizează aproximativ 10 la sută din metalele feroase care se produc in U.R.S.S.. dar din cauza invechirii tehnologiilor folosite, aproximativ un sfert din metalul produs necesită o prelucrare ulterioară. Pină în anul 1989, în cadrul combinatului vor fi reconstruite o parte din oțelării. în noua secție se vor instala la început două converti- zoare cu oxigen a cite 370 de tone fiecare, precum și patru instalații de turnare continuă a. oțelului. Planul prevede ca, în final noua secție să producă anual 9 milioane tone de oțel. Paralel cu modernizarea producției, instalațiile vechi urmează să fie demontate.

găsirea mijloacelor pentru economisirea în acest an a 515 mii tone laminate do oțel, a multor altor materiale, pentru modernizarea a 86 mii locuri do muncă. Potrivit ziarului citat, prin introducerea realizărilor științei și tehnicii. în prima jumătate a anului în repu-' blică s-au economisit materii prime, energie și materiale in valoare de 2.5 miliarde de mărci.Pornindu-se de la însemnătatea crescîndă a științei și tehnicii în dezvoltarea forțelor de producție ale societății, o atenție deosebită se' acordă perfecționării activității de pregătire a cadrelor științifice. Acestea sint tot mai -mult îndreptate spre abordarea temelor direct legate de cerința accelerării progresului tehnico-științific. în prezent, 80 la sută din lucrările de doctorat in domeniul științelor exacte sînt consacrate unor probleme ce decurg din planurile de producție ale combinatelor și întreprinderilor.

perioare, care produce aproape 98 la sută din Cărbunele cu mare putere calbrică, se vor epuiza aproximativ pină în anul 2070. Un asemenea cărbune se extrage în prezent de la adîncimi tot mai mari, peste 1 000 de metri. Aceasta este legată de creșterea considerabilă a cheltuielilor, de existența unor echipamente mai trainice.Realitățile economice sînt implacabile — scrie agenția. Cărbune există ', atit cît există. De aceea, singurele modalități de obținere a energiei sînt consumul rațional și economia de cărbune. Un asemenea program a fost elaborat. El prevede utilizarea rezervelor care există în consumul specific de energie al utilajelor, motoarelor folosite în uzine, în industria energetică. în mine de către aparatele de uz casnic. Prin urmare., este necesară reducerea cererii de cărbune, Pentru activitatea economiei poloneze pină în anul 2000 este necesar să se economisească cel puțin aproximativ 70 milioane de tone de combustibil convențional. Aceasta impune o mare disciplină pentru toți -beneficiarii de energie.

Potrivit ziarului, o atenție deosebită se acordă valorificării resurselor energetice. Pe lingă construirea unor mari hidrocentrale ca cele de la Haobinh și Cian, este necesar să fie amenajate și hidrocentrale mici și medii pentru folosirea mai deplină a numeroaselor cursuri de apă locale. Dacă în cincinalul trecut au fost puse în funcțiune peste 200 de asemenea obiective, în actuala perioadă de cinci ani urmează să fie construite alte 320. Micile hidrocentrale aprovizionează îndeosebi industriile de prelucrare a lemnului și alimentară, fiind, in același timp, de mare folos pentru sistemele de irigații și îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele de munte.Dezvoltarea inițiativei maselor, folosirea tuturor rezervelor producției sint cerințe evidențiate zilnic de ziarul central al comuniștilor vietnamezi.
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• CUM S-AU FORMAT, DE' 

FAPT, MINEREURILE ? Anul acesta, in U.R.S.S. a început forarea primelor sonde experimentale geologice de mare adincime, in Ucraina, Kazahstan, Kuban și in regiunea petroliferă Tiumen. Studierea . eșantioanelor de rocă aduse pină acum la suprafață i-a determinat deja pe geofizicienii sovietici să aducă unele corective reprezentărilor despre structura și geneza rocilor de la diferite adincimi și să interpreteze intr-o manieră nouă procesele de formare a minereurilor. Elaborarea unei noi concepții asupra formării minereurilor, la mare adincime, va servi mai ales creșterii,, în viitor, a eficienței prospecțiunilor geologice.Sondele de mare adincime vor oferi cercetătorilor date pe care nici sondarea seismică, nici explorarea cu ajutorul undelor electromagnetice nu le pot furniza. Prima dintre ele, „Kolskaia", a fost amplasată in nordul țării. Sonda „Krivorojsk.aia", din zona cunoscutelor zăcăminte de minereuri

de fier din Ucraina, care urmează să atingă o adincime de 12 km, va ajuta la realizarea unui nou model teoretic al formării minereurilor de fier. Pină la sfîrșitul secolului, in Uniunea Sovietică vor fi instalate, in total, 11 sonde de mare adincime, respectiv de 12 și 15 km. Pentru realizarea lor, se folosește un nou tip de turbobur, sapă de foraj acționată de o turbină hidraulică. Dispozitivul poate lucra „non stop", .timp de zece zile, adică o perioadă de două ori și jumătate mai mare decit în mod curent.
® BACTERII PENTRU... IN

DUSTRIA AUTOMOBILELOR. Pentru a face față concurenței automobilelor japoneze, lansate pe piața S.U.A.. industria americană se vede nevoită, printre altele, să utilizeze și ea-vopsele calitativ superioare. Dar vopselele bogate în pigmenți solizi nu numai că sînt mai scumpe, dar necesită și cantități sporite de solvenți, pe bază de acetonă și toluen. Iar reziduurile rezultate din procesul de vopsire, in cazul

utilizării unor asemenea solvenți, conțin o proporție de substanțe toxice mai mare decit cea admisă de Agenția pentru protec- , ți a mediului înconjurător, cu începere din anul 1987. în consecință, de vreme ce instalațiile clasice de filtrare sint prea complicate și costisitoare, industria americană se străduiește să găsească metode cît mai economicoase de epurare a lichidelor și gazelor reziduale de componentele chimice nocive.Societatea „General Motors" contează. în acest sens, pe utilizarea unor bacterii — pseudomonas paucimobilus — microorganisme unicelulare care s-au dovedit capabile, hrănindu-se exclusiv cu solvenți din vopselele respective, să preia funcția îndeplinită de obișnuitele instalații de filtrare. Metoda preconizată este cit se poate de simplă : apele reziduale sint dirijate în bazine prevăzute cu un strat gros de nisip, in care trăiesc respectivele bacterii. „Lucrînd" temeinic, acestea „devorează" elementele nocive, iar substanțele volatile care ies pe coșul uzinei devin la fel de inofensive ca

acelea rezultate prin vopsirea cu pigmenți solubili in apă.
• ATENȚIE LA TOXICITATEA 

MEDICAMENTELOR ! ° serie de studii întreprinse în ultimii ani pe plan mondial relevă că toxicitatea medicamentelor variază in funcție de ora la care sînt administrate. Pină acum, această cronotoxi- citate a fost pusă in evidentă la mai multe categorii de medicamente, cum ar fi bar- bituricele. anestezicele etc. Recent, o echipă de cercetători francezi a verificat manifestarea fenomenului de toxicitate variabilă, în funcție de ora administrării. în cazul a două antibiotice utilizate in tratarea a numeroase infecții bacteriene. Noul studiu confirmă că toxicitatea este maximă atunci cînd medicamentul este administrat in timpul zilei (in condiții de puternică luminozitate) și mult mai redusă cînd medicamentul este luat noaptea (in condiții de întuneric deplin). Se apreciază că nivelurile diferite de toxicitate sînt în legătură cu va

riațiile înregistrate de metabolism, pe parcursul unei zile, iar excreția, adică eliminarea substanțelor vătămătoare din organism în urma proceselor biochimice, nu este aceeași, indiferent de oră.
• CRESCĂTORII DE PANDA 

URIAȘI Provincia Sichuan, din China, acțiunile de salvare a ursului panda uriaș, specie rară, considerată ca o bogăție naturală a regiunii, au început in urmă cu trei ani. Potrivit specialiștilor, aceste acțiuni trebuie să mai continue însă cel puțin zece ani pentru a se putea declara că valoroasa specie, pe cale de, dispariție, a fost cu adevărat salvată. De unde a venit primejdia dispariției ursului panda uriaș, a cărui hrană o constituie, în principal bambusul-săgeată ? Tocmai de la uscarea, în ultimii ani, a unor întinse păduri de bambus, plantă care piere îndată după înflorire, fenomen ce se produce o dată la 20 de ani. Or, pentru ca să se dezvolte, noile

păduri, baza alimentației acestor urși, au nevoie de cinci, chiar 15 ani.în scopul salvării lor. în fiecare sat și exploatare forestieră din zonele afectate s-au organizat echipe de salvare, conduse de veterinari, a căror misiune este să descopere animalele slăbite de inaniție, să le hrănească și să le dea îngrijirile necesare, în plus, au fost înființate și șase ferme — crescătorii de panda. întrucit, pe fondul inaniției, muiți panda sint afectați de boli, mai ales ale aparatului digestiv, „pa- cienții" grav bolnavi se expediază la un spital. Pentru a rezolva în mod radical problema alimentației acestor animale. Institutul de cercetări silvice din provincia Sichuan a creat, in rezervația Wangliang, o stațiune experimentală, unde se studiază metode favorizînd creșterea mai rapidă a bambusului-săgeată și întîrzierea perioadei de înflorire a acestuia. în plus, se are în vedere extinderea suprafeței principalelor păduri de bambus, prin plantarea mixtă a 25 de varietăți diferite, care să nu înflorească toate deodată.
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ANUL INTERNATIONAL
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

de

GRECIA : Conferință consacrată luptei 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare ATENA 29 (Agerpres). — Dele

gații reprezentind peste 150
mișcări 'pentru pace din întreaga 
lume vor participa in 
11—15 septembrie, in Insula 
ta, din Grecia, la o 
consacrată identificării 
lor de întărire a cooperării inter
naționale și luptei pentru apăra
rea

perioada 
Cre- 

conferință 
mijloace-

bunului suprem al omenirii,

pacea. In afara dezbaterilor, a re
feratelor și comunicărilor pe 
ceastă temă,. manifestarea — ce 
va fi organizată de Biroul Inter
national al Păcii și prezidată de 
premierul Andreas Papandreu — 
va cuprinde, de asemenea, mar
șuri ale păcii, conferirea de pre
mii unor militanți pentru apăra
rea păcii etc.

a-

R.F. GERMANIA : Noi luări de poziție împotriva 
prezenței rachetelor nucleare pe teritoriul țăriiBONN 29 (Agerpres). — Necesitatea stringentă a incetărll cursei înarmărilor și revenirii pe calea destinderii Internationale, în vederea edificării unui viitor pașnic al popoarelor de pe planetă, a fost pusă în evidentă într-o declarație dată publicității de influenta organizație antirăzboinică „Inițiativa de la Krefeld".

s.u.aWASHINGTON 29 (Agerpres). — In Alaska a avut loc un referendum cu privire la Încetarea cursei înarmărilor și reducerea arsenalelor nucleare, . primul din- ț tr-un ciclu de asemenea refe-

din do-Forțele iubitoare de pace R. F. Germania — se arată în cument — oer guvernului vest-ger- man să sisteze amplasarea pe teritoriul R.F.G. a rachetelor americane „Pershing-2“ și „Cruise" și să ia măsuri efective în vederea încetării cursei înarmărilor.
Un referendum edificatorrendumuri care se vor desfășura i în S.U.A. în luna noiembrie, reia- i tează agenția T.A.S.S. In cadrul ’ referendumului, 58 la sută din ț locuitorii statului s-au pronunțat 1 pentru încetarea cursei înarmărilor.
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Încheierea sesiunii Conferinței pentru 

dezarmare de ia GenevaGENEVA 29 (Agerpres)'. — La Geneva s-au încheiat vineri lucrările sesiunii de vară a Conferinței pentru dezarmare, la care au participat reprezentanții a 40 de state, Intre care și România.In cadrul unei conferințe de pre- ! să. secretarul general al conferinței, Miljan Komatina, a evidențiat pro- ■ gresele realizate în ceea ce privește j accelerarea negocierilor asupra ar

melor chimice, ca și sensibilizarea comunității internaționale în favoarea încetării experiențelor nucleare.El a tinut totuși să atragă atenția asupra faptului că iraționala cursă a înarmărilor continuă și că frecvența crizelor regionale crește.Următoarea sesiune bianuală a Conferinței pentru dezarmare va începe în luna februarie 1987.
Reuniunea Agenției internaționale pentru 

energie atomică de la VienaVIENA 29 (Agerpres) — La Viena s-a încheiat reuniunea Agenției internaționale pentru energia atomică (A.I.E.A.), care a examihat probleme privind asigurarea securității obiectivelor energetice nucleare. Partaci- pantii s-au pronunțat pentru întărirea cooperării în domeniul securității nucleare și instituirea de contacte permanente între experții in

ternaționali. Au fost elaborate 13 propuneri privind proiecte de cercetare, organizarea de colocvii, noi modalități de comunicare. Aceste propuneri vor fi supuse, săptămîna viitoare, dezbaterii grupului de consilieri internaționali ai A.I.E.A. în domeniul securității nucleare, care vor redacta „un raport final".

În preajma deschiderii reuniunii 
Ia nivel înalt a mișcării de nealiniereHARARE 29 (Agerpres). — Primul ministru - al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, care va deveni, o dată cu desfășurarea reuniunii la nivel înalt a mișcării de nealiniere de la Harare, președintele în exercițiu al mișcării, și-a exprimat, cu prilejul unei conferințe de presă, convingerea că cea de-a VIII-a reuniune a acestui grup de state va constitui un nou moment în direcția asigurării păcii și securității in luine. El s-a pronunțat pentru măsuri efective de dezarmare, in special în domeniul dezarmării nucleare. In acest context, vorbitorul a arătat că\ resursele materiale ale statelor trebuie folosite în scopul dezvoltării, și nu pentru înarmări.în legătură cu situația din Africa australă, Robert Mugabe a reafirmat hotărîrea țării sale de a proceda la

sancțiuni economice împotriva regimului din Africa de Sud, așa cum s-a stabilit la reuniunea restrânsă a Commonwealthului, de la începutul lui august, măsuri ce vor fi definitivate cu prilejul reuniunii la nivel înalt a nealiniaților de la Harare.DELHI 29 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a declarat într-un Interviu acordat agenției P.T.I. că tara sa elaborează o serie de propuneri concrete menite să sprijine statele africane „din prima linie" în depășirea repercusiunilor pe care le-ar avea de suportat ca urmare a adoptării de sancțiuni economice împotriva regimului rasist de la Pretoria. El a precizat că aceste propuneri vor fi anunțate și discutate la întîlnirea la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare.

ORIENTUL
MIJLOCIU

Condamnare severa a acțiunilor represive ale poliției 
regimului minoritar rasist de la Pretoria

AMERICA CENTRALA

Declarația președintelui 
Republicii NicaraguaACCRA1 29 (Agerpres). — Aflat la Accra într-o vizită oficială, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a declarat cu prilejul unei conferințe de presă că, după aprobarea sumei de 100 milioane dolari acordate de S.U.A. grupărilor contrarevoluționare antisan- diniste, poporul nicaraguan se pregătește pentru a face fată unei po

sibile confruntări militare în cazul unei agresiuni din exterior. Totodată. a menționat el, guvernul nicaraguan acționează în forurile internaționale pentru a determina S.U.A. să respecte decizia Curții Internaționale de Justiție, de Ia Haga, privind Încetarea acțiunilor împotriva tării sale.
In vederea soluționării crizei 

interne din SalvadorCIUDAD DE MEXICO 29 (Agerpres). — Forțele democratice insurgente' din El Salvador, reunite în Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.), au acuzat guvernul Salvadorian că pune în pericol acordurile adoptate la reuniunea bilaterală din Mexic în vederea pregătirii celei de-a treia runde a dialogului de pace, prevăzută să aibă loc la 19 septembrie în orașul Sesori (El Salvador), transmite agenția E.F.E.Intr-un comunicat difuzat la Ciudad de' Mexico, F.M.L.N. — F.D.R. arată că armata guvernamentală desfășoară „acțiuni represive

împotriva populației civile din zona Sesori. încâlcind condiția de zonă demilitarizată, stabilită la reuniunea din. Mexic. F.M.L.N. — F.D.R. precizează, în consecință, că data și locul celei de-a treia runde a dialogului nu vor fi definitive atîta vreme cit nu se ajunge la acorduri globale, iar forțele armate guvernamentale nu respectă demilitarizarea zonei".Forțele insurgente cer instaurarea unei încetări a focului la nivel național care să faciliteze realizarea celei de-a treia runde a dialogului privind soluționarea crizei interne din El Salvador.

CAIRO 29 (Agerpres). — Intr-o 'declarație făcută presei la înapoierea dintr-o scurtă vizită la Amman, unde a avut convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a relevat că întâlnirile cu suveranul hașemit se înscriu în cadrul consultărilor continue dintre cele două țări in legătură cu stadiul procesului de pace din Orientul Mijlociu, precum și asupra problemei palestiniene — informează agenția M.E.N. Președintele Egiptului a subliniat că data îretîlnirii sale cu primul ministru al Israelului nu a fost încă fixată, pre- cizind că, după semnarea acordului referitor, la enclava Taba, vor fi examinate toate problemele existente între Egipt și Israel. Mubarak a evidențiat că Va continua contactele cu regele Hussein, precum și cu O.E.P. și cu Israel pentru a se ajunge la o reglementare a problemei palestiniene. .MAPUTO 29 (Agerpres). — în comunicatul comun semnat de președintele Mozambicului, Samora Moises Machel, și de președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, care a efectuat o vizită la Maputo, esle exprimat sprijinul Mozambicului față de . cauza dreaptă a poporului palestinian, față de convocarea unei conferințe internaționale privind problema palestiniană. Documentul .reclamă retragerea imediată a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate și încetarea atacurilor împotriva taberelor de refugiați palestinieni.De asemenea, părțile condamnă sprijinul acordat de regimul sud-a- frican bandelor contrarevoluționare 'care acționează pe teritoriul mo- zambican și cer încetarea conflictului dintre Iran și Irak.Eșec al unei experiențe cu o rachetă balistică intercontinentală americană

PRETORIA 29 (Agerpres). — Poliția guvernului rasist de la Pretoria a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa o adunare a sute de stddenți de la universitatea mul- tirasială din Johannesburg, care comemorau recentele victime din rîndul populației negre din Soweto.După dispersarea adunării, poliția a operat arestări, reținind și trei ziariști — informează agenția France Presse.Un bilanț oficial al victimelor politicii de apartheid și discriminării rasiale promovate de regimul minoritar de la Pretoria menționează că în cursul ciocnirilor produse în noaptea de marți spre miercuri la Soweto au fost înregistrați 21 de morți și peste 200 de răniți, relatează agenția Reuter.VIENA 29 (Agerpres). — Ministrul austriac de externe, Peter Janko- vitsch, a declarat că țara sa condamnă politica de apartheid promovată de regimul minoritar rasist de la Pretoria și își exprimă solidaritatea cu lupta populației de culoare majoritare în vederea abolirii discriminării rasiale in R.S.A., transmite agenția austriacă A.P.A.După o întrevedere avută Ia Viena cu omologul său vest-german, Hans- Dietrich Genscher, Jankovitsch a condamnat sever acțiunile represive ale poliției din R.S.A., soldate recent

cu noi pierderi de vieți omenești. Austria, a spus el, nu-și va neglija datoria sa de solidaritate cu lupta împotriva regimului de apartheid și va lua măsuri in acest sens.La rtndul său, Genscher a subliniat că guvernul de la Bonn „respinge politica de discriminare rasială a regimului sud-african, R.F.G. fiind profund îngrijorată de ultimele pierderi de vieți omenești înregistrate in R.S.A." în urma recentelor ciocniri dintre populația din orașul Soweto și poliție.STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Luînd cuvîntul In cadrul lucrărilor celui de-al XVII-lea Congres al partidelor soclal-democrate șl al organizațiilor sindicale din nordul Europei, care se desfășoară la Gdteborg (Suedia), primul ministru al Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, a condamnat aspru politica de apartheid promovată de autoritățile rasiste de ia Pretoria și a cerut țărilor nordice să inițieze noi măsuri susceptibile să ducă la eliminarea sistemului de segregație rasială.Pe de altă parte, uniunea organizațiilor de tineret social-democrate din țările nordice a adresat congresului de la Goteborg apelul de a condamna politica de apartheid și de a constrînge R.S.A. să pună capăt ocupării ilegale a Namibiei.
ILE DE PRESA
e scurt

Lucrările Congresului Partidului Social - Democrat
din R. F.BONN 29 (Agerpres). — La Nilrn- berg s-au încheiat lucrările Congresului Partidului Social-Democrat din R. F. Germania. Participanții au convenit asupra sarcinilor P.S.D. in lupta împotriva șomajului și in alte probleme de politică internă. Congresul a examinat cu precădere stra-

Germaniategia P.S.D. în perspectiva alegerilor generale din ianuarie 1987.In domeniul politicii externe — informează agenția D.P.A. — s-a stabilit că social-democrații vor continua lupta pentru dezarmare și destindere. pentru apărarea păcii pe plan internațional.
Situația din UgandaKAMPALA 29 (Agerpres). — Trupele guvernului de la Kampala, care recent au zdrobit, în nordul țării, o acțiune a 3 000 de militari aparținînd fostei armate a regimului eliminat în februarie a.c., au capturat 300 de rebeli, precum și o importantă can

titate de arme și muniții — informează agenția U.P.I. Postul de radio Kampala a făcut cunoscut că, în urma intervenției trupelor guvernamentale, situația în întreaga țară este calmă.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — O rachetă balistică intercontinentală de tipul „Mînuteman-3" a fost distrusă printr-o comandă primită de la sol, in timp ce efectua un zbor experimental deasupra Oceanului Pacific, în urma unor defecțiuni semnalate la bord, informează agențiile Associated Press și Reuter, citind declarații oficiale americane. Racheta, capabilă să poarte trei focoase nucleare teleghidate independent, nu era echipată, în momentul experienței, cu încărcătură atomică. Oficialitățile americane de resort nu au precizat natura defecțiunilor intervenite, menționînd numai că a fost deschisă o anchetă in acest sens.Această experiență fără succes a ’unei rachete balistice intercontinentale americane, menționează agenția Associated Press, „intervine într-un moment în care programul spațial al Ș.U.A., precum și programul referitor la lansarea rachetelor sint afectate de eșecuri"..
, (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ}

CONSULTĂRI SOVIETO-AME-I RICANE. După cum anunță agenția T-A.S.S., la Washington s-au
I
 desfășurat consultări sovieto-ame- ricane asupra conflictelor regionale și a căilor de reglementare pe Icale pașnică a acestora. Consultările — precizează agenția citată — s-au înscris în cadrul pregătirii viitoarei întilniri dintre ministrul | afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și secretarul de stat al S.U.A., George Shultz.DECLARAȚIE A P.țJ. DIN I CHILE. Intr-o declarație difuzată la Santiago de Chile, Partidul Co- Imunist din Chile și-a exprimat opțiunea pentru „un guvern provizoriu de consens național, care să I restabilească libertățile democratice, să răs'pundă exigențelor de» dreptate ale populației șl să organizeze alegeri pentru o Adunare I Constituantă" — relatează agențiaE.F.E. P.C. din Chile se pronunță pentru „un regim democratic Ipluripartit" — se spune in declarație.ÎN PROVINCIA BRITANICĂ I IRLANDA DE NORD SE ÎNRE- | GISTREAZĂ UN NOU VAL DE ACȚIUNI VIOLENTE. După cum I relatează agenția Reuter, două persoane au împușcat mortal un tinăr la Londonderry, pe cînd se . îndrepta spre sediul local al poliției. De asemenea, patru bombe 1 disimulate in diferite zone ale I provinciei au explodat, provocînd pagube materiale. Alte trei încărcături explozive — două la Antrim l și una în Londonderry — au putut

fi dezamorsate de poliție. Responsabilitatea atentatelor a fost asu- ' mată de aripa extremistă a organizației I.R.A.
COMITETUL INTERNAȚIONAL 

AL CRUCII ROȘII A ANUNȚAT i 
că alte două organizații naționale 
de acest profil au aderat la Cru- ' cea Roșie Internațională. Este vor
ba de societățile de Semilună Ro- i 
șie din Emiratele Arabe Unite și, j 
respectiv, de Cruce Roșie din 
Guineea-Bissau. In ‘prezent, numi- i 
rul membrilor Crucii Roșii Inter- . 
naționale este de 139. 1„NORTHERN WEDDING ’86". I Forțe militare din zece țări mem- I bre ale N.A.T.O. au început vineri o seine de manevre, intitulate I „Northern Wedding ’86". Iau parte I circa 35 000 de militari. 150 de nave și 500 de avioane din S;U;A., Marea . Britanie, Belgia, Canacța, Dainemar- | ca. R.F.G., Olanda, Norvegia, Por- • tugalia și Franța. Exercițiile vor culmina cu debarcarea a 27 000 de I soldați în sudul Norvegiei, la mij- | locui lunii septembrie.COMPANIE MIXTĂ CANA- DIANO-NIPONĂ. Firmele „Gene- 1 ral Motors of Canada Ltd" și „Suzuki Motor Company" din Japonia au anunțat constituirea Unei com- I panii mixte pentru construirea unei fabrici de autoturisme in ora- | șui canadian Ingersoll, din provin- I cia Ontario. Proiectul. în valoare 1 de 500 milioane dolari, va fi reali- . zat pină în 1989 ; noua uzină va I produce circa 200 000 autoturisme | de mic litraj, precum șl vehicule utilitare de tipul „Jeep". I

r

COREEA DE SUD

Crește amploarea mișcării pentru 
libertăți și reforme democraticeln ciuda uriașului aparat de represiune, guvernanții de la Seul nu reușesc să stăvilească valul demonstrațiilor antidictatoriale, ampla mișcare populată pentru drepturi și înnoiri democratice. Zilnic, agențiile de presă internaționale aduc știri despre manifestații ale muncitorilor, studenților, ale reprezentanților celor mai diferite sectoare ale opiniei publice, împotriva cărora se năpustesc cu furie forțele armate și unitățile speciale ale poliției. Dar teroarea nu ajută la nimic. Regimul de la Seul este zdruncinat din temelii de revolta crescindă a populației. „Dorința de schimbare — constată revista americană „Newsweek" — este larg, răspîndită și incontestabilă".Seul, Pousan, Kwangju, Daigou și alte mari localități sud-coreene sint periodic zguduite de acțiunile de protest ale mulțimilor ieșite in stradă împotriva politicii antipopulare și antinaționale a regimului generalului Chun Dun Hwan, instaurat în august 1980. „Oamenii se tem — relata agenția France Presse — dar sentimentul de minie este mal puternic decît teama."Intr-adevăr, nu există categorie a populației care să' nu fi resimțit în mod dramatic efectele politicii noilor guvernanți : muncitorii persecutați pentru revendicările lor și amenințați să îngroașe rindurile numeroasei armate a șomerilor; țărănimea supusă unei crunte exploatări ; tineretul, cadrele universitare, reprezentanții organizațiilor confesionale, ai păturilor mijlocii — revoltați de lipsa celor mai elementare drepturi, de abuzurile aparatului de represiune, de aservirea economiei naționale față de monopolurile străine, de condamnările la ani grei de închisoare pronunțate împotriva celor ce se fac vinovați de „vina" de a nu accepta excesele regimului de dictatură.In economie, capitalul monopolist străin, în special cel american, con-' trolează sectoarele-cheie. Inutil de a adăuga că investițiile străine nu servesc dezvoltării economiei naționale, ci doar interesele capitaliștilor comprador! și ale păturilor privilegiate sud-coreene. Datoria externă a țării depășește 50 miliarde de dolari. Aservirea economiei este dublată și de aservirea politică. Mulți miniștri ai guvernului de la Seul au naționalitate dublă — sud- coreeană și americană — iar majoritatea generalilor sud-coreeni au urmat cursurile unor școli militare din S.U.A. ; pe de altă parte, după cum se știe, în Coreea de Sud sint ■taționați 40 000 militari americani. 

Tocmai prezența acestor forțe în Coreea de Sud explică „longevitatea" unui regim atît de nepopular și contestat de cercurile largi ale populației.In ansamblul acțiunilor și demonstrațiilor protestatare, se desprind ca obiective și țeluri principale de luptă : lichidarea bazelor juridice ale regimului de dictatură, prin abolirea sau modificarea actualei constituții, in scopul asigurării și garantării drepturilor și- libertăților elementare ; eliberarea deținuților politici ; înlocuirea dictaturii-; înfăptuirea de reforme in sprijinul celor ce î$i ciștigă existența prin muncă. După opinia generală, actuala constituție a fost impusă țării de o minoritate formată din vîrfu- rile armatei și de o pătură privilegiată, și s-a dovedit a fi un instrument de oprimare și exploatare cruntă a maselor populare.în ultimele luni, opoziția democrată a pornit o campanie de strîn- gere a 10 milioane de semnături pentru revizuirea constituției. Acțiunea se plasează in cadrul legal al dreptului la petiție. Cu toate a- cestea, regimul persecută și chiar ordonă arestarea militanților care organizează colectarea de semnături. Din nou, autoritățile de la Seul au impus starea de arest la domiciliu lui Kim Dae Jung, copreședinte al'Consiliului pentru promovarea democrației — principala forță 
a opoziției din Coreea de Sud. Prin această măsură s-a urmărit împiedicarea cunoscutului lider politic de a lua parte la un miting de protest Împotriva practicilor abuzive ale poliției. A urmat arestarea lui Kim Yun Tae, președintele Consiliului general al studenților, și a altor studenți de la universitățile Koryo și Yonse.Concomitent, spre a diminua amploarea mișcării populare, regimul de la Seul a renunțat să se opună examinării problemei unei eventuale revizuiri a constituției, la sesiunea parlamentară, care urmează să aibă loc în luna septembrie. Dar rezervele formulate reduc acest gest la o simplă manevră cu intenția vădită de a produce o breșă in rindurile opoziției. După cum declara Kim Dae Jung : „Ne aflăm la o răscruce de drumuri. Este pusă Ia încercare capacitatea noastră de a menține sprijinul popular". Observatorii scenei politice sud-cdreene nu exclud posibilitatea ca regimul de la Seul să încerce a specula deosebirile de orientări, de doctrine existente între grupările opoziției, spre a amîna cjt mai mult revizuirea constituției și a se menține la putere. El încurajează pe cei Ce se 

mai leagănă în Iluzia posibilității „unei mutații pașnice a puterii".Atrăgînd atenția, la rîndul său, asupra încercărilor autorităților de „a separa și de a slăbi forțele opoziției", Kim Yeung Sam, consilier al Noului Partid Democratic, a apreciat- că asemenea încărcări sînt sortite eșecului.Tocmai, datorită amplorii pe care a luat-o mișcarea pentru libertăți și reforme democratice, regimul încearcă să dea impresia unei atitudini ceva mai „reținute". Astfel, Chun Dun Hwan a anunțat că va renunța la putere la expirarea mandatului său peste 18 luni, ceea ce înseamnă de fapt o respingere a dezideratelor opoziției, care dorește, o dată cu revizuirea constituției, programarea alegerilor la o dată mai apropiată. Concomitent, sub presiunea opiniei publide a fost proclamat un simulacru de amnistie, de
MAREA BRITANIE

Un agitat „sezon al congreselor”„Vacanța politică" se încheie în Anglia în primele zile ale lunii septembrie, o dată cu reuniunea anuală a Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), organizație care grupează peste 10 milioane de membri. Vor urma apoi convențiile partidelor politice reprezentate în parlament — liberal, social-democrat, laburist, conservator. Vor fi tot atîtea prilejuri de a se face — desigur, fiecare partid de pe pozițiile sale — analize asupra situației politice, economice și sociale a țării, a polițicii guvernului conservator pe plan. intern și extern.„Sezonul congreselor" din acest an se va afla și mai mult în atenția opiniei publice britanice cu cît. se pare, că va fi ultimul de dinaintea alegerilor generale, determinînd organizațiile respective să schițeze și punctele principale ale programelor lor electorale. Aceasta și explică agitația în care s-au pregătit convențiile partidelor.In ceea ce-i privește pe conservatori, deși confruntați cu unele probleme, inclusiv în propriul partid, ei sint în curs de a elabora noi linii politice în încercarea de a recâștiga sufragiul popular. Acesta este, după cum arată ziare ca „TIMES", „DAILY TELEGRAPH" și. „DAILY EXPRESS", rațiunea proiectelor pe plan economic și social, enunțate în cursul acestui an de diversele departamente guvernamentale. „Un ca
binet care se gindește că nu mai are 
mult de guvernat nu s-ar afla in
tr-o asemenea stare de mobilizare" — scria „DAILY MAIL". „Dimpotri
vă — continuă ziarul — gindindu-se 
la viitor, guvernul Margaret That
cher a adoptat o serie de măsuri în 
direcția dezvoltării continue a țării, 
chiar dacă unele din aceste măsuri 
nu sînt. la prima vedere, agreate de 
unii alegători".Proiectele guvernamentale sînt în- timpinate cu mari rezerve de către partidele din opoziție, acestea scoțînd 

care beneficiază însă numai o mică parte a deținuților politici, în timp ce marea majoritate contihuă să zacă in temnițe.După opinia liderilor opoziției, toate aceste „gesturi de bunăvoință" nu sint în realitate decît simple manevre. menite să îndiguiască valul Rezistenței populare, decisă să nu slăbească lupta pentru libertăți și reforme democratice.Pronunțîndu-se pentru încetarea represiunilor declanșate de regimul dictatorial de la Seul, opinia publică mondială sprijină lupta forțelor patriotice pentru drepturi și libertăți cetățenești, pentru crearea de condiții favorabile paiticipării populației din Coreea de Sud la marea dezbatere privind reunifica- rea pașnică a țării.
Petre STANCESCU

în relief caracterul lor unilateral, în sensul, neacoperirii intereselor marii majorități a populației, mai ales pe plan economic și social. Aspru criticată este și politica externă a cabinetului — în special- programul de modernizare a arsenalelor nucleare și rezistența față de impunerea de sancțiuni economice împotriva 'regimului rasist de la Pretoria. Atitudinea față de situația din R.S.A. a atras cabinetului de la Londra vii critici, fiind calificată de cercurile opoziției drept „complicitate". Se știe că cea mai mare parte a țărilor membre ale Commonwealthului au cerut guvernului britanic să adopte sancțiuni economice severe pentru a determina Pretoria să renunțe la politica.de apartheid, ceea ce cabine-- tul Thatcher a refuzat. Ca urmare, din cele 47 state membre ale Commonwealthului, numai 17 au participat la jocurile sportive din a- cest an de la Edinburgh.în formulele pregătite de partidele de opoziție în domeniile economic și social sint, practic, respinse majoritatea. _ programelor guvernamentale, tn legătură cu aceasta, ziarul „DAILY MIRROR" scria : „Din majoritatea 
acestor formule, indiferent de parti
dul de opoziție care le-a elaborat, se 
desprinde ideea că în economie, ca 
și pe plan social, conservatorii au 
eșuat în demersurile lor". Dar a- ceastă respingere în bloc a ideilor guvernului nu este deloc o noutate în practica partidelor politice britanice cînd se află in opoziție.Economia britanică pare a fi, în continuare, confruntată cu o serie de probleme. Astfel, agenția Reuter citează unul din indicatorii de bază, de natura să ilustreze acest lucru. Este vorba de numărul mare al firmelor și companiilor declarate in stare de faliment in primele șase luni ale anului : 11 564 — ceea ce denotă, potrivit agenției, „perpetuarea fenomenelor de criză". Un alt element esențial este cel al ritmului 

scăzut de dezvoltare economică — în jur de 2 la sută, în unele sectoare- cheie ale industriei, cum ar fi cea de oțel, de mașini și utilaje, creșterea fiind zero. Și, pe deasupra tuturor, este menționat procentul deosebit de ridicat al șomajului — printre cele mai înalte din țările occidentale — peste 13 la sută din forța de muncă.Fără îndoială, numeroase asemenea probleme și-ar putea găsi rezolvare prin reducerea cheltuielilor militare — cerință populară ce se 'lovește de intransigența cabinetului, care, dimpotrivă, sporește mereu bugetele pentru Înarmări. In plus, încă un factor se opune sporirii investițiilor in sectoarele civile ale economiei : faptul că o bună parte a capitalurilor din Marea Britanie evadează peste Ocean, fiind atrase de dobinzile înalte practicate pe piața financiară a S.U.A. Ca urmare, specialiștii financiari, inclusiv oficialități, critică aceste practici dezavantajoase pentru britanici, ca și pentru celelalte țări occidentale. Făcindu-se ecoul unor asemenea nemulțumiri, cunoscutul „FINANCIAL TIMES" scrie : „Dobinzile înalte de 
pe piața americană determină o 
bună parte a capitalurilor britanice 
să emigreze in S.U.A., lipsind ast
fel economia țării de fonduri in- 
vestiționale, atit de necesare acce
lerării producției in sectoarele de
ficitare".De altfel, nevoia de fonduri pentru noi și noi investiții in economie se află — potrivit surselor guvernamentale — și la baza hotăririi privind deznaționalizarea unor întreprinderi și companii de stat. Dar această decizie a fost serios criticată nu numai de partidele de opoziție, ci chiar și de unii membri ai partidului conservator, inclusiv de fostul prim-ministru Harold Mac Millan. „Privatizarea — a spus el — este ca și cum ți-ai vinde argintăria de familie".Laburiștii și liberalii sugerează guvernului o altă soluție rațională, pe care o susține cu fermitate cea mai mare parte a opiniei publice, respectiv să folosească cele peste zece miliarde de lire sterline, prevăzute pentru înlocuirea rachetelor și submarinelor nucleare ..Polaris" ' cu cele de tip nou — „Trident", pentru soluționarea dificultăților e- conomice și sociale. „O asemenea 
măsură — declara Richard Linch, unul din liderii T.U.C. — s-ar im
pune acum cu atît mai mult, cu cit 
ca urmare a reducerii prețului pe
trolului veniturile țării au scăzut 
simțitor". Or, față de noiembrie 1985, valoarea țițeiului exploatat a scăzut cu 3,2 milioane lire sterline pe zi. „De aceea — arăta în continuare liderul sindical — este cazul 
să fie micșorate drastic fondurile 
destinate finanțării mașinii milita
re pentru a fi folosite in conformi
tate cu nevoile celor ce muncesc".Sînt revendicări care pot fi auzite Ia toate marile manifeitații care au luat amploare și în Marea Britanie în acest An Internațional al Păcii.

Nicolae PLOPEANU

NICI „IARNĂ", NICI „TOAMNĂ" NUCI TARĂ, 
CI 0 PRIMĂVARĂ A PĂCII

„numai" jumătate 
au apreciat acum 
lor. Cu

de ce să
alte cu- 
ne spe- 
s-ar in- 

doar o 
oare în

Așadar, grupul celor cinci savanți 
americani cunoscuți sub denumi
rea colectivă de TTAPS (după 
inițialele numelor lor: Turco, Toon, 
Ackerman, Pollack și Sagan, aces
ta din urină poate cel ‘mai cunos
cut dintre toți ca autor al unui fai
mos serial TV despre tainele Cos
mosului), care, in 1983, au ela
borat teoria „iernii nucleare" des
pre consecințele terifiante asupra 
sistemului ecologic al planetei ale 
unui război atomic, s-ar fi inșelut 
in calculele lor. Cel puțin așa ne 
asigură experții Centrului pentru 
cercetări atmosferice din Boulder, 
statul Colorado, potrivit cărora 
norii gigantici de fum. praf și 
funingine care ar înconjura glo
bul. la scurtă vreme după un 
schimb masiv de lovituri nucleare, 
ar provoca o scădere generală a 
temperaturii de 
față de ceea ce 
trei ani colegii 
vinte, nu avem 
riem : pe planeta noastră 
stala nu o „iarnă", ci 
„toamnă" nucleară. Avem 
tr-adevăr motive să fim mai liniș
tiți, cum ar vrea autorii acestei 
aserțiuni ?

Realitatea este că analiza privind 
inevitabilitatea iernii nucleare nu 
aparține doar celor cinci savanți 
menționați — ci este, practic, universal validată și acceptată. ,Sd ne amintim că . masivitl stu
diu in două volume, insumind 900 
de pagini, dat publicității la înce
putul acestui an, rezultat al cer
cetărilor a 300 de oameni de Ști
ință din 30 de țări, care au apro
fundat 
TTAPS, • consideră că detonarea a 
numai o pătrime din potențialul 
distructiv acumulat astăzi in arsena
lele mondiale (respectiv 5 000—6 000 
megatone din totalul ’ *
megatone existente, o 
echivalind, clim se știe, 
lion tone trinitrotoluen, 
Iul „clasic" cel mai puternic cu
noscut pină în prezent) ar proiectă 
în atmosferă cîteva zeci de mili
oane tone de praf, iar incendiile 
care s-ar produce ar da naștere, 
la rindul lor. unei cantități de 
150—250 milioane tone de fum; pi
cta imensă ce ar întuneca astfel 
lumina soarelui avind ca rezultat 
scăderea temperaturii in emisfera 
nordică — unde este de presupus 
că ar putea izbucni un război ațp- 
mic — cu 20 pină la 40 de grade 
Celsius. Cu alte cuvinte, in aceas
tă jurrjătate a globului s-ar pogorî 
un - frig polar, iar prin acțiunea 
curenților de aer, praful și fumul 
ar ajunge și în emisfera sudică, 
cu efecte mal mult sau mai puțin 
similare. Pieirea vegetației, care ar

scenariul elaborat de

de 20 000 
megatonă 
cu 1 mi- 
explozibi-

despre

urma, ar face ca supraviețuitorii 
exploziilor să se stingă de foame...

Dar dacă, in Zoc de iarnă s-ar 
instala o „toamnă" nucleayă? Nu 
se schimbă atunci lucrurile, nu ar 
fi, totuși, de luat in considerare, 
in asemenea condiții, posibilitatea 
unui „război nuclear limitat", idee 
de care cercurilor militariste le 
vine atit de greu să se despartă ? 
Și mai departe. Dacă un astfel de 
conflict limitat este posibil, ce rost 
mai are să se vorbească 
oprirea cursei înarmărilor, despre 
lichidarea armelor atomice, ca ne- ' 
ceșitatea cea mai urgentă a zilelor ' 
noastre 7 Așadar, nu stop escaladei ; 
nucleare, ci cu toată viteza înainte !

...Numai că „toamna" nu este 
mai puțin primejdioasă ca „iar
na" nucleară. Datele problemei nu 
se schimbă chiar dacă, in urma 
unui conflict, limitat sau nu, tem
peratura ar scădea cu ceva mai puțin 
decît au estimat cei ce au întocmit 
impozantul studiu. O afirmă cate
goric prof. Mark Harwell de la 
Universitatea Cornell, care reamin
tește celor ce par a fi uitat sau se 
fac că uită acest lucru, că. in pe- 
rioda de creștere culturile sint 
sensibile chiar și la scăderi mini
me de temperatură. Q reducere ge
nerală a temperaturii cu numai 
3—4 grade la Începutul primăverii 
ar distruge culturile de grîu in cea 
mai mare parte a emisferei nor
dice ; culturile de orez ar fi și mai 
vulnerabile. In plus, regimul ploi
lor masonice ar fi grav perturbat, 
cu consecințe ce se pot lesne în
chipui. Cit privește emisfera su
dică, cu ecosistemele sale tropicale 
atît de fragile, variații indiferent 
cît de mici de temperatură ar avea 
efecte tot atit de catastrofale.

Cu alte cuvinte, intre „iarna" ți 
„toamna" nucleară nu va fi practic ■ 
nici o deosebire. Este exact cum 
stau lucrurile și in privința pre- ' 
tinselor disparități în domeniul I 
capacității de supraucidere : ce im- i 
portanță are dacă una din părți 
dispune de capacitatea de a ucide 
de „numai" trei sau patru ori întreaga populație a globului, iar 
cealaltă de șase ori ? Rezultatul 
unei confruntări nucleare ar fi 
același...

tn loc de teorii „liniștitoare", lip
site de orice fundament, nu ar fi 
mai simplu, mai firesc să se trea
că la singura măsură care ar eli
mina definitiv și fără greș spec
trul și al iernii și al toamnei nu
cleare. adică să se procedeze la 
eliminarea armelor capabile să le 
producă 7 Atunci pe Pămint s-ar 
instala o primăvară veșnică : pri
măvara păcii.

R. CAPEESCU
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