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In întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

FAPTE ALE HĂRNICIEI

I ABNEGAȚIEI

Ne mai desparte puțin timp de glorioasa aniversare de Io 23 August.
Cu fiecare zi, raportul oamenilor muncii din întreaga țară devine tot mai 

. amplu, tot mai bogat. Stau mărturie numeroasele vești sosite ieri la re- 
dăcție despre fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești, care se con
stituie în cel mai frumos omagiu pe 
marii noastre sărbători naționale.

BIHOR : Record mineresc
In preajma marii noastre săr

bători naționale, colectivul între
prinderii miniere Voivozi, fruntaș 
iu întrecerea socialistă, înregistrea
ză un succes de prestigiu : depă
șirea unui milion tone lignit net 
sortat extras din subteran și ca
riere, in condiții de eficiență spo
rită, de la începutul anului.

— Este un bilanț care se consti
tuie de la sine intr-un record, dat 
fiind faptul că am atins acest nivel 
de producție cu o lună înainte de 
termenul planificat — ne spunea 
inginerul-șef al întreprinderii, Emil 
Pătruică. La baza unui asemenea 
succes stau măsurile întreprinse în 
direcția pregătirii temeinice a fron
turilor de lucru, finalizării in avans 
a fiecărui abataj apt pentru ex
ploatare, folosirii intensive, la în
treaga capacitate, a mijloacelor 
mecanice din dotare.

Cu rezultatele cele mat bune se 
înscriu sectoarele Suplac, Cuzap și 
Vărzari. Mai adăugăm că. prin 
organizarea unor zile-record în 
producție, minerii din această vatră 
a cărbunelui bihorean au ridicat la 
aproape 120 000 tone cantitatea de 
lignit extrasă peste plan in acest 
an. (Ioan Laza).

BUCUREȘTI : înainte de 
termen

Dintr-un telex sosit ieri la re
dacție aflăm citeva amănunte re
levante despre un fapt de muncă 
deosebit, dedicat sărbătorii națio
nale de la 23 August. Mai e«act, 
colectivul întreprinderii antrepriză 
de montaj și reparații centrale ter
mice București raportează realiza
rea planului pe 8 luni la producția 
de construcții-montaj, prestări în 
construcții și producție industrială, 
inclusiv la principalii indicatori 
t eh ni co- econom ici.

— In acest fel — precizează ingi
nerul Vlad Bădulescu, directorul 
întreprinderii — se creează pre
misele realizării peste plan, pînă 
la sfirșitul lunii, a unor lucrări de 
construcții-montaj și reparații în 
centrale termice in valoare de .100 
milioane lei, precum și a unei pro-

PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit

Ceaușescu.
Socialiste

Tovarășul 1 Nicolae 
președintele Republicii 
România, a primiit vineri, 14 august, 
l.a Snagov, pe Eli'a-s Freiji, primarul 
orașului Bet'hleem, care efectuează o 
vizită in țara noastră.

Oaspetele a trainsmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in numele lo
cuitorilor orașului Bethleem, un 
cald salut de prietenie și cordiale 
urări de sănătate, de succese în în
treaga activitate. în același timp, el 
a mulțumit pentru .prirAiire. pentru 
posibilitatea de a vizita Rontânia și 
de a cunoaște realizările dobindite 
da poporul român in dezvoltarea 
economi'co-socială a țării.

Primarul orașului Bethleem a avut 
'cuvinte de înaltă apreciere la adre
sa politicii externe românești, față 
de sprijinul constant și eforturile 
țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea justă a problemelor în Orien
tul Mijlociu.

pe primarul orașului
Oaspetele a informat despre preo

cupările locuitorilor orașului Beth
leem si a subliniat dorința lor de a 
trăi în liniște si pace, de a se ajunge, 
cit mai curind posibil, la rezolvarea 
situației din Orientul Mijlociu. In a* 
cest context, el s-a pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U.. cu parti
ciparea tuturor părților interesate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate si a transmis locuitorilor 
șului Bethleem salutul său și 
mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

CEAUȘESCU
Bethleem

ora- 
cele

a 
reafirmat hotărirea României de a 
susține in continuare lupta dreaptă 
a poporului palestinian pentru în
făptuirea aspirațiilor sale legitime de 
libertate, independentă si pace. în 
acest cadru, a fost subliniată necesi
tatea soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor din

Orientul Mijlociu, a instaurării unei 
păci globale, juste si durabile in re
giune. prin retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate, a re
zolvării problemei poporului pales
tinian prin recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat national propriu, a 
asigurării integrității, suveranității 
Si securității tuturor statelor din 
zonă. Președintele României a rele
vat însemnătatea organizării, sub 
egida O.N.U.. a unei conferințe in
ternaționale privind problemele 
Orientului Mijlociu, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. precum și Israelul.

Totodată, au fost discutate și alte 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

La primire a participat Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

DE ZIUA PRESEI ROMANE

care întregul nostru

ductii Industriale 
aferente lucrărilor 
în valoare de I 
(Ștefan Ciochinaru).

popor îl dedică

• suplimentare, 
de pe șantiere, 

15 milioane lei.

TIMIȘ : Livrări la export 
în avans

Hotărîte să întîmpine marea săr
bătoare națională de la 23 August 
cu realizări remarcabile, colectivele 
de oameni ai muncii din unitățile 
economice timișene cu activitate la 
export, puternic stimulate de pre
vederile recentului decret al Con
siliului de Stat, au livrat în avans 
partenerilor de peste hotare, în 
prima decadă din această lună, 
produse in valoare de 21 milioane 
lei. Succesul se datorește ipdeosebi 
organizării superioare a muncii, 
aplicării unor tehnologii de fabri
cație moderne, de inalt randament, 
în toate secțiile și atelierele spe
cializate in realizarea producției 
pentru export. Prin realizările obți
nute se remarcă oamenii muncii 
din întreprinderile ..Electromotor", 
de aparate electrice de măsurat. 
..1 Iunie'1 și „Spumotim" din Timi
șoara, precum și de la „Textila" — 
Lugoj. (Cezar Ioana).

PRAHOVA : Producție 
suplimentară

Eveniment cu semnificație 
viața colectivului de oameni 
muncii de la întreprinderea de i 
parații Ploiești : livrarea 
de-a 140-a macarale de 12.5 tone și 
a celei de-a 30-a. de 25 tone. Cu 
acestea, unitatea ploieșteană rapor
tează în cinstea marii sărbători de 
la 23 August realizarea unei pro
ducții suplimentare. în perioada 
care a trecut de la începutul aces
tui an, de peste 16 milioane lei. 
La baza succesului stau, după cum 
ne spunea directorul unității, ingi
nerul Gheorghe Iordache, utiliza
rea cu înaltă eficiență a utilajelor 
din dotare și a timpului de lucru, 
folosirea cu chibzuință a întregii 
materii prime, aplicarea cu consec
ventă a prevederilor programului 
de organizare și modernizare a 
proceselor de producție. (loan 
Marinescu).

In 
ai 

re- 
celei

••Produse și tehnologii noi,
de mare

Treoerea economiei românești !n- 
tr-o nouă etapă, calitativ superioara, 
a dezvoltării sale, etapa dezvoltării 
preponderent intensive, presupune 
cu necesitate deplasarea efortului' 
general al societății către acele ele
mente și factori care ilustrează cele 
mai dinamice tendințe in economia 
mondială, dezvoltarea prioritară a 
ramurilor purtătoare de progres teh
nic, aplicarea rapidă a rezultatelor 
cercetării in sfera producției. Din a- 
ceastă optică, industria electrotehni
că — noțiune generală pentru o zonă 
interdisciplinary a tehnicilor de vîrf, 
care cuprinde deopotrivă electro
tehnica, electro
nica și automati
zarea —■ se si
tuează în prim- 
planul atenției.

Este, de altfel, 
un fapt incontes
tabil că", in seria 
marilor creații ale 
minții omenești, 
cu implicații ma
jore în progresul 
general al teh
nicii și al civili
zației umane, realizările din do
meniul industriei electrotehnice 
au marcat momente de veri
tabile străpungeri ce au revo
luționat în fapt aproape toate pro- 
oesele tehnologice. In acest cadru 
dinamic, înnoitor, specific epocii ac
tuale, electrotehnica românească s-a 
încadrat riguros. îndeosebi in ulti
mele două decenii, mai exact in- 
cepind cu Congresul al IX-lea al 
partidului.. în strategia dezvol
tării noastre economice, avind la 
bază prodigioasa gîndire științifică, 
revoluționară a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, electrotehnicii 
1 s-a acordat o atenție cu totul de
osebită. Acestui domeniu i-au fost 
consacrate programe de largă deschi
dere, urmărindu-se înfăptuirea unor 
îndrăznețe obiective industriale, rea
lizarea și asimilarea prin forțe pro-Ț 
prii a unor produse cu parametri 
competitivi pe plan mondial.

Indicii de creștere dintre cei mal 
Inalți înregistrați de acest sector 
important al economiei se datorea
ză. fără îndoială, și existentei unui 
puternic și valoros potențial de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică de profil. De altfel, în citeva 
rinduri. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat Institutul de ceroetare ști-

r<

O parte importantă din producția de aparataj electric de înaltă tensiune 
realizată la întreprinderea „Electroputere" din Craiova este destinată ex
portului. In fotografie : in secția montaj întrerupătoare - un nou produs pen

tru export se află in fază de finalizare

„«Scînteia», întreaga presă, radioteleviziunea tre
buie să-și concentreze forțele pentru unirea eforturi
lor creatoare ale tuturor oamenilor muncii în vederea 
înfăptuirii cu succes a politicii partidului nostru, să 
desfășoare o intensă activitate de promovare a spiri
tului revoluționar, a noului, în întreaga viață econo
mică și socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

eficientă
Intifică și inginerie tehnologică pen
tru electrotehnică. I.C.P.E., orientînd 
cu aceste prilejuri activitatea specia
liștilor de -aici spre rezolvarea unor 
probleme de fond ale dezvoltării e- 
conomiei noastre naționale. Drept 
urmare, cercetarea științifică și teh
nologica a început să se detașeze 
rapid de zona clasică a domeniului, 
abordind o serie de domenii noi, la 
nivelul mondial al cunoașterii. Un rol 
de cea mai mare însemnătate l-a 
avut și îl are in această direcție to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. președinte!e_Consi- 
liului National al

în confruntare 
creatoare cu

cerințele economiei)

Științei și Invăță- 
mîntului, care cu 
înaltă competență 
științifică și e- 
xemplară respon
sabilitate partini
că a orientat ac
tivitatea de cer
cetare din tara 
noastră spre do
menii complexe, 
cu participare 
multidisciplinară, 
de stringentă ac
tualitate și nece

sitate tehnico-economică.
Astfel, s-a trecut la un moment 

important al creației științifice na
ționale. și anume la electronizarea 
electrotehnicii, fapt care a determi
nat fepomene și posibilități noi în 
domeniul acesta, cu implicații în 
toate sectoarele economice. Pe pri
mul plan a fost pusă acțiunea de în
locuire a acționărilor electrice de 
toate tipurile cu altele în care sînt 
implementate facilitățile oferite de 
electronica de putere. In acest sens, 
amintim că printre actualele trenuri 
de metrou se află unele rame ac
ționate după noul principiu, mai 
economicoase din punct de vedere 
al consumului energetic cu 150 000 
kWh anual. De altfel, sistemul de 
acționări electronice urmează să se 
aplice încă din acest an și la tro
leibuzele articulate din rețeaua 
transportului în comun bucureștean.

Baza materială a institutului a fost 
puternic dezvoltată în pas cu cerin-

Dr. Inq. Traian BÎRCA 
directorul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică

(Continuare în pag. a V-a)

împlinesc astăzi 56 de ani 
e cind, In 

galității, în 
aspre confruntări 
primul număr al 
teia". Tot astăzi 
presei române, subliniind prin a- 
ceasta — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului — caracterul 
partinic, revoluționar al presei și 
radioteleviziunii din România.

Printr-o fericită coincidență, 
sărbătorirea „Zilei presei române" 
are loc anul acesta in preajma 
desfășurării marelui forum demo
cratic al educației politice și 
culturii socialiste. Ilustrare de 
seamă a 'democratismului orindui- 
rii noastre, congresul — instituit, 
ca de altfel întreg sistemul de
mocrației muncitorești revoluțio
nare, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu <— este chemat 
să dezbată cu supremă răspundere 
problemele ridicate de vastul pro
ces educațional ce se desfășoară 
în patria 
creșterea 
men tarea 
in toate 
te celulele vieții _____  _____

l^Pe marea magistrală a transfor-

anii grei ai ile- 
condițiile unor 

de clasă, apărea 
ziarului „Scîn- 
sărbătorim Ziua

noastră, de . formarea și 
omului nou, de imple- 

spiritului revoluționar 
compartimentele, în toa- 

noastre sociale.

mării revoluționare a conștiințe
lor, presa este chemată să-și adu
că o contribuție mereu sporită, de 
o calitate tot mai înaltă, să-și 
spună cuvintul cu mai multă vi
goare. Atmosfera de puternică 
efervescentă creatoare cu care 
este întimpinat cel de-el III-lea 
Congres al educației politice si 
culturii socialiste i-a cuprins, în 
chip mai mult decît firesc, și pe 
lucrătorii presei și radiotelevizi- 
unii, prilejuind bilanțuri perti
nente, preocupări pentru înlătura
rea unor neajunsuri, prospectii 
mobilizatoare.

Beneficiind din plin de orientările 
și îndrumările generatoare de noi 
victorii ale marelui strateg al re
voluției noastre, secretarul general 
el partidului, ziariștii români iși 
exprimă, și în această zi sărbăto
rească, atașamentul neclintit față 
de centrul vital al națiunii noas
tre socialiste, forța politică con
ducătoare a poporului român, 
partidul nostru comunist. îsi 
exprimă înalta stimă și nețărmu
rita dragoste fată de cel care în
truchipează voința de mai bine a 
națiunii. chezasul suprem al tu
turor izbînzilor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ziariștii

muniștl văd în conducerea 
tre partid a presei garanția 
că marile idealuri pentru 
luptă, telurile înalte către care 
se îndreaptă națiunea vor fi slujite 
pe deplin, cu maximă competentă 
umană, politică, profesională.

în anii de lumină ai „Epocii 
Nicolae . Ceaușescu". transformin- 
du-se necontenit pe sine, presa 
românească și-a adus si isi aduce 
o contribuție importantă la mobi
lizarea maselor, la generalizarea 
experienței înaintate, la efortul 
de înlăturare a. tot ceea ce 
s-a dovedit învechit si peri
mat. la angajarea energiilor si 
voințelor națiunii în făurirea unei 
opere istorice a cărei finalitate 
este progresul multilateral al pa
triei, înscrierea României pe tra
iectorii tot mai înalte ale progre
sului și civilizației socialiste și 
comuniste. Bizuindu-se pe opinia 
maselor, presa, radioteleviziunea 
Iși fac un punct de onoare din a 
fi ecoul înțelepciunii colective, a 
da glas gindurilor și simțăminte- 
lor oamenilor muncii din toate do
meniile. a generaliza experien-

de că— 
sigură 

care

PARTIDUL
forța făuritoare de conștiințe noi, revoluționare

I

Cele peste patru decenii de necon
tenită înaintare pe calea socialismu
lui — al cărui inceput victorios ii 
vom omagia in această lună — au 
gravat adine in cugetul națiunii 
noastre adevărul fundamental că 
tot ce a însemnat Împlinire, biruință 
în acești ani de muncă eroică, fără 
preget in țara noastră multimile
nară. este legat indisolubil de gin- 
dul cutezător si fapta energică a 
Partidului Comunist Român.

Preocupat in cel mai înalt grad de 
rezolvarea multiplelor și complexe
lor probleme pe care le-au ridicat și 
continuă să le ridice făurirea bazei 
tehnico-materiale a noii societăți, 
crearea unui aparat productiv mo
dern. eficient, la nivelul tehnic al 
celor mai avansate tari ale lumii, 
partidul și-a făcut, deopotrivă, un 
crez de. acțiune neobosită din pre
ocuparea consacrată formării și dez
voltării conștiinței socialiste a mase
lor. plămădirii spirituale a omului 
nou. cu o înaltă conștiință și o te
meinică pregătire profesională și 
culturală, cu un profil moral îna
intat.

In concepția novatoare a partidu
lui nostru, puternic afirmată după 
Congresul al IX-lea. sub inrîurirea 
gindirii cutezătoare, profund științi
fice a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. edifir

cerea bazei economice a noii orîn- 
duiri trebuie să se desfășoare in 
strinsă legătură cu formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a tu
turor oamenilor muncii. O operă is
torică de asemenea amploare cum 
este construcția socialismului si co
munismului nu se realizează de la

Calea principală prin care se rea
lizează această operă de construcție 
o reprezintă ampla activitate teore
tică. ideologică, politică și educativă 
desfășurată sistematic de partid. Din 
acest punct, de vedere. edificarea 
noii orinduiri și accelerarea progre
sului social socialist sînt ; condițio-

sine, ca un proces spontan, nu se 
desfășoară nici simplu ca structură, 
nici liniar ca desfășurare, ci impli
că obligatoriu o profundă revoluție 
în conștiințe, în comportamentul și 
mentalitatea- oamenilor. în modul de 
raportare socială, de gîndire și ac
țiune, in psihologie și deprinderi, 
înlăturînd obiceiuri înrădăcinate de 
orînduirile bazate pe exploatare și 
asuprire, pe concurentă și luptă în
tre oameni, pe egoism și acaparare 
rapace de bunuri și valori materiale 
și spirituale.

nate de două aspecte conexe : pe de 
o parte, de creația teoretică, ideolo
gică și politică proprie a partidului, 
prin aplicarea și dezvoltarea crea
toare a gindirii marxiste revoluțio
nare la condițiile concrete ale țării, 
reflectată in vasta operă a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; pe de altă parte, 
de desfășurarea de către partid, sub 
impulsul acțiunii energice a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a unei 
activități complexe, sistematice pen
tru însușirea de către întregul popor

(Continuare in pag. a V-a)

con- 
comunis- 

esențiaîă a 
socie- 
consi-

a ideologiei și politicii saie revolu
ționare, pentru educarea tuturor ce
tățenilor patriei în spiritul idealu
rilor comuniste.

„Partidul nostru — sublinia în ur
mă cu mai bine de un deceniu și ju
mătate tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a pornit de Ia faptul că desfășu
rarea unei permanente activități po- 
litico-ideologice și de educare so
cialistă reprezintă o necesitate obiec
tivă în întreaga perioadă de 
struire a socialismului și 
mului, o componentă 
procesului de făurire a noii 
tați. Noi considerăm și am 
derat intotdeauna eă menirea istori
că a socialismului este nu numai de 
a elibera omul de asuprire și ex
ploatare, de a asigura bunăstarea 
Iui materială, ci și de a făuri o civi
lizație spirituală superioară, care nu 
se poate realiza deeit prin formarea 
unui om nou, eu o inaîtă conștiință 
și pregătire culturală și profesională, 
cu un profil moral-politic înaintat".

Este deosebit de semnificativ că. 
în cele peste două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea. do
cumentele partidului nostru, cuvin- 
tările secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se remarcă, intr-o manieră impre-

țină din luminoasele imagini ale noii 
arhitecturi a municipiului Satu Mare

(Continuare in pag. a V-a) Foto : S. Cristian

A Respirația pămîntului

Campania agricolă de toamnă-pregătită temeinic! I i .

® TOATE TRACTOARELE Șl MAȘINILE AGRICOLE SA FIE RE
PARATE Șl REVIZUITE CU CEA MAI MARE RĂSPUNDERE
• PROGRAME PRECISE DE ACTIVITATE, CARE SĂ ASIGURE
BUNA FOLOSIRE A UTILAJELOR Șl A FORȚEI DE MUNCĂ

După încheierea recoltării cerealelor păioase și a 
altor culturi de vară, in agricultură continuă să se 
desfășoare in ritm intens stringerea si depozitarea 
furajelor. întreținerea celei de-a doua culturi, culesul 
și livrarea legumelor potrivit graficelor intoomite in
tre unitățile de producție și cele de valorificare. Cum 
nu peste multă vreme va începe recoltarea culturilor 
tîrzii — floarea-soarelui. porumb, sfeclă de zahăr, 
oartofi. care ocupă aproximativ patru milioane de 
hectare, este necesar să fie încheiate toate pregătirile, 
astfel incit roadele toamnei să fie strinse în termene 
scurte si depozitate cu cea mai mare grijă, spre a se 
evita orice pierderi și, totodată, să fie asigurate, 
prin efectuarea la timp și de bună calitate a însămînță- 
rii cerealelor păioase. condiții optime pentru obți
nerea de recolte mari în 1988. Prioritate în această 
direcție au repararea și revizuirea ptentă a combine
lor. tractoarelor, plugurilor si altor Utilaje care vor fi 

^folosite în campania agricolă de toamnă, pregătirea

magaziilor si pătulelor. a tuturor spatiilor destinate 
păstrării recoltei. .

Volumul mare de lucrări ce urmează să fie efectuat 
in campania agricolă de toamnă presupune o temei
nică organizare a muncii, ordine si disciplină desâvir- 
site în toate unitățile agricole. De aceea. încă de pe 
acum, concomitent cu măsurile avînd ca scop buna 
funcționare a utilajelor, este necesară o organizare te
meinică a muncii, ceea ce presupune ca in fiecare 
unitate agricolă cadrele de conducere șl specialiștii să 
întocmească programe clare de măsuri, cu responsabi
lități precis repartizate pe oameni. Trebuie procedat 
în așa fel incit, printr-o puternică mobilizare a locui
torilor de la sate și buna utilizare a mijloacelor me
canice. toate lucrările din campania de toamnă să fie 
efectuate in mod.exemplar.

(Relatări despre mersul lucrărilor agricole, in pagina 
a lll-a).

ra pătrunsese șl 
spațiul munților 

din valea de sus a 
Dîmboviței. Pe șerpui- 
tul drum milenar de 
trecere și legătură în
tre oamenii celor două 
versante din sudul și 
nordul Carpaților, Ru-
cărul. Urmașii moșne
nilor împământeniți de 
Mihai Viteazul se 
mindreau cu toate ră
dăcinile lor pămintene 
mai din demult, dina
intea existentei cas- 
trului roman pe acele 
locuri. Se mindreau și 
cu moderna 'regulari
zare a afluenților 
Dîmboviței, ce împie
dicau viiturile, și. cu 
barajul ce se construia 
pe Riușor. dar mai a- 
les cu copiii și nepoții 
lor, care, toți, se pre
găteau pentru 
urmând felurite școli.

La 
ral - 
vară, 
coasă 
crări. 
rului 
reprezentanta la 
de-a Vl-a 
Festivalului 
României". Aici, 
menii stăpîneau 
ales arta 
sculptate a lemnului 
și pietrei. Lemn și 
piatră dăltuite 
gală și simf 
împodobesc și 
din casele noi, 
ce și cu mare 

bunului gust.

viată.

cultu- 
de 
la

căminul 
program 

Oamenii — 
ori la alte lu-
Valea Rucă- 
l?i trimisese 

cea 
ediție a 

„Cintarea 
oa- 
mai 

lucrării

cu mi- 
artistic 
multe 

traini- 
bogăție 

con

struite, clădiri — de 
adevărata frumusețe a 
stilului românesc — 
care transformă comu
na Rucăr intr-o stațiu
ne montană, în miezul 
Carpaților Meridio
nali, cum arată de alt
fel astăzi și celelalte 
sate pline de minuna
te case recent înălțate 
în această regiune, 
cum arată și oamenii 
care-și mai păstrează 
și portul și mersul ca

pe o bucurie a dura
tei. Grija partidului 
nostru, inițiativa se
cretarului general al 
partidului de a crea 
climatul prielnic con
tinuității culturii ro- 
mânești^și descoperirii 
adevăratelor 
spirituale ce se 
astăzi le-am 
și la Rucăr, 
bucuriile duratei și ale 
înnoirilor se împletesc 
armonios. La cifiva ki
lometri spre Șirnea, 
tinerii artiști plastici 
au inăltat spre bucu- 
rarea ochiului și gin
dirii grupuri de sculp
turi. Compoziția sta
tuară, ce părea singu
ratică pină să desco
peri întreg ansamblul, 
avea in centrul ei o 
neclintită mamă mio
ritică, concepută mult 
mai puternică in du- 
rarea ei împietrită

valori 
afirmă 
intlln.it

Unde

decit cei trei ciobănei 
ce o înconjurau, mih.- 
niți parcă de toate 
păcatele vieții. Distan
țată de celelalte sculp
turi, expresiva pre
zentare plastică a lui 
line seu. Valori auten
tice ale artei zilei de 
azi și de mîine, un 
realism sublimat, spi
ritualizat, exprimând 
totuși forță și stăpini- 
rea formei, artă iscată 
din nepieritoare pu
tere lăuntrică, răzbind 
printre cerurile mai 
multor stratificări pină 
la expresia ei nouă, 
săvirșită intr-o reală 
libertate a conștiinței.

Intr-o zi, pe drumul 
ce duce la Podul Dim- 
bovicioarei, am întil- 
nit o fată cu citeva 
cărți la subsuoară. 
Cum obiceiul acestui 
pămint este ca toată 
lumea să iși spună 
bună ziua, și copiii să 
nu fugă pe lingă tine 
decit oprindu-se o cli
pă să-ți.adreseze poli
ticosul salut, lesne in
tri cu oamenii in vor
bă fără să știi cine 
sînt ori ei să te între
be cine ești. Cărți de 
poezie avea fata, le 
împrumutase de la o 
colegă din comuna ve
cină, să învefe să re-

Violeta 
ZAMFIRESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

intlln.it
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SCRISORILE CORESPONDENȚILOR VOLUNTARI DEMONSTREAZĂ:

V SCtâW *

„ZIUA PRESEI" din România socialistă. Anul acesta, printr-o feri
cită coincidentă, este marcată cu puține zile înaintea CONGRESULUI 
EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE, eveniment deosebit al 
vieții ideologice din țara noastră, ale cărui lucrări vor deschide noi 
perspective și presei, ca tribună de informare și dezbatere, ca impor
tant factor organizatoric și educativ al societății noastre.

„Ziua presei" este zi de omagiu pentru munca lucrătorilor din pre
să și, in egală măsură, pentru sutele de mii și milioanele de cetățeni 
care citesc presa, dintre care mulți scriu presei.

Pentru că, în țara noastră, cititorii care trimit corespondențe zia
relor, revistelor, radioului și televiziunii sînt mulți, extrem de mulți. Expli
cația e simplă. Participarea masei de cititori Ia procesul elaborării 
presei poate avea loc numai intr-o societate cu adevărat și profund 
democratică, in care cetățenii, din toate domeniile de activitate și 
din toate colțurile de țară, participă, pe toate căile, inclusiv pe ca
lea opiniei exprimate in presă, la conducerea societății, la căutarea, 
găsirea și aplicarea soluțiilor optime de rezolvare a problemelor, fie 
locale, fie de interes general, in procesul dezvoltării economico-so- 
ciale. De altfel, este cunoscută stăruința cu care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrage atenția organelor 
și organizațiilor de partid, organelor de stat, conducerilor din între
prinderi și instituții asupra importanței pe care trebuie să o acorde 
scrisorilor, propunerilor și sesizărilor oamenilor muncii, subliniind că 
această activitate este una din importantele pîrghii ale legăturii parti
dului cu masete, unul din atributele dintre cele .mai semnificative ale 
democrației socialiste, muncitorești.

Scrisoarea corespondentului yoluntar nu este o simplă operație de 
informare, ci o frintură din amplul act democratic de conducere so
cială. Faptul că cineva trimite corespondențe „la ziar" este pus, une
ori, pe seama unei înclinații față de o asemenea ocupație. Dar e 
mult mai mult decît atît. E un act de răspundere și conștiință civică. 
Cei mai mulți dintre oamenii muncii care se adresează ziarului ri
dică nu atit probleme personale, ci se referă îndeosebi la probleme 
și fenomene de larg interes social, își exprimă opinia față de eve
nimentele politice care jalonează mersul ascendent al construcției so
cialiste, descriu și pun in lumină noile realități, transformările înnoi
toare din viața colectivelor de muncă și a localităților, preocupările 
pentru înfăptuirea neabătută a programelor dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei. Ei urmăresc acest proces cu pasiune, devenind în timp 
autentici cronicari ai vieții noastre noi. „Scînteia" se mîndrește cu 
faptul că între corespondenții săi voluntari sînt unii care desfășoară 
această activitate de zeci de ani ; semnăturile lor au devenit de mult 
cunoscute cititorului, iar pe unele le veți întîlni și in pagina de față.

Finalitatea
unei simple scrisori

Sint corespondent voluntar al 
presei din anul 1944, după 23 Au
gust, cind, ca militar pe frontul 
antihitlerist, trimiteam ziarelor co
respondențe despre acțiunile de 
luptă ale unității in care mă aflam. 
Apoi, am continuat această activi
tate și ca om al muncii, străduin- 
du-mă să contribui la edificarea 
noii societăți nu numai prin munca 
mea de zi cu zi, ci și prin cuvintul 
scris adresat presei in calitate de 
corespondent voluntar. Am găsit in 
ziarul „Scînteia" tribuna la care 
am apelat cu deplină încredere, de 
la care am și învățat pentru a mă 
forma ca om, ca cetățean. Am 
apreciat totdeauna receptivitatea, 
operativitatea și fermitatea cu care 
s-a acționat și se acționează, ca 
urmare a .sesizărilor din scrisori, 
pentru înlăturarea neajunsurilor, 
pentru generalizarea experiențelor 
pozitive. Am avut și am satisfacția 
de a fi contribuit și eu,'prin co
respondențele trimise, la rezolva
rea a numeroase probleme de in
teres local și general.

Din sutele și sutele de corespon
dente trimise, unele îmi stăruie și 
acum în memorie. Bunăoară, îmi 
amintesc declanșarea în presă a 
unei „ofensive" împotriva poluării 
mediului ambiant de către o uni
tate nouă, amplasată pe meleagu
rile Muscelului. . Combinatul de 
ciment de sub Mateiaș. Sigur, în
treprinderea era la inceput de 
drum, tehnologiile erau noi. oamenii 
în formare — altele erau preocu
pările principale. Așa incit inter
venția presei a fost binevenită, ea 
a stimulat antrenarea gîndirii ingi
nerești. adoptarea de măsuri și' so
luții eficiente pentru înlăturarea 
surselor poluante. Treptat s-a ajuns 
la situația de azi, cind emisiile de 
praf in atmosferă s-au redus la un 
procent infim. La început, cine 
parcurgea incinta combinatului era

repede acoperit cu un praf alb. 
Astăzi, aici este amenajat chiar și 
un eleșteu populat cu pește, loc 
de agrement ; și este meritul orga
nizației de partid din unitate, al 
conducerii administrative, care au 
acționat ferm pentru a se cfeea 
aceste condiții.

Altădată am semnalat prin preșă 
un aspect ce contrasta flagrant cu 
climatul nostru social : comerciali
zarea unor obiecte de către așa- 
zișii „tarabagii". Oameni zdraveni, 
buni de muncă, dar care pierdeau 
timpul la tarabe, ciupind, prin 
modificări de prețuri, bani ne
munciți. Ziarul „Scînteia" mi-a pu
blicat corespondența — Care' a de
clanșat o acțiune concretă, antre- 
nînd organele locale de specialitate 
și ducind, în final, la depistarea 
unor astfel de paraziți sociali, unii 
fără autorizații sau cu ele depășite, 
cu mărfuri fără sursă precisă de 
proveniență și prețuri arbitrare, 
de speculă. Măsurile nu au intir- 
ziat. La nivel de județ s-a făcut o 
analiză responsabilă și s-a acționat 
pentru eliberarea cu mai mult dis- 
cernămînt a unor astfel de autori
zații, pentru respectarea fermă a 
prevederilor legii.

Și exemplele ar putea continua. 
Acum,' de „Ziua presei", privind 
retrospectiv, am bucuria că, prin 
ce am scris și am semnalat ziaru
lui. am adus, probabil, o mică 
contribuție la îndreptarea unor 
stări de lucruri negative, la mai 
buna gospodărire si înfrumusețare 
a orașului in care trăiesc, oraș cu 
totul nou. recunoscut pentru fru
musețea plaiurilor sale și ospita
litatea locuitorilor săi. în realita
tea cernă înconjoară recunosc, cu 

■ nespusă ' satisfacție, și finalitatea 
unora din aceste scrisori.

Ioan DOBRESCU
Cîmpulung

l

Cea mai frumoasă corespondență...
20 august 196S repre

zintă data cind, in pre
zenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidu
lui, primul autoturism 
românesc de oraș, Dacia 
1100, cobora pe roti de pe 
banda de montaj a între
prinderii'. S-a inaugurat 
atunci nu numai o nouă 
uzină, ci și o ramură de 
virf a industriei româ
nești, rod al capaci
tății creatoare a spe
cialiștilor români. Cu
noscut și apreciat azi in 
tară și pe multe meridia
ne. autoturismul „Dacia" 
și-a ciștigat un nume, 
ceea ce nu-i deloc ușor 
finind seama de concu
renta aprigă a unor fir
me gigantice șl cu mare 
tradiție in acest domeniu. 
Despre autoturismele fa
bricate la Pitești am 
scris cu 15 ani in urmă 
un articol care a fost pu
blicat in „Scînteia" și pe 
care-l consider cea mai 
frumoasă din corespon
dențele mele. Nu pentru

că ar fi fost scrisă cu nu 
știu ce fel de meșteșug 
literar deosebit, ci pen
tru că a oglindit un 
inceput de drum, fapte pe 
care apoi toți anii ce au 
urmat le-au confirmat. Și 
mi-au confirmat și mie 
justefea și adevărul 
propriei corespondente.

Cum au evoluat lucru
rile de atunci ? Citeva 
date sînt edificatoare. 
Dacă în anul inaugurării 
întreprinderii s-au reali
zat 3 030 autoturisme, la 
23 august 1935. colectivul 
de oameni ai muncii 
de aici a raportat li
vrarea către beneficiari 
a autoturismului „Dacia" 
cu nr. 1 000 000. Din pro
ducția obținută' pină in 
prezent, mai bine de 40 
la sută s-a livrat la ex
port. Marcă „Dacia" s-a 
impus prin calitățile teh
nice și de confort deose
bite, ceea ce a asigurat 
un grad corespunzător de 
competitivitate si apre
cieri din partea benefi
ciarilor. Fabricarea auto
turismelor românești la

Pitești a inceput cu 
aproximativ 2 000 de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni. numărul acestora 
fiind in prezent de peste 
zece ori mai mare.

Pentru ei. pentru con
structorii de autoturisme 
„Dacia", statul a alocat 
fondurile necesare apari
ției unui viitor nou oraș 
pe harta țării. La Co- 
libași s-au construit pes
te 7 500 apartamente, o 
modernă casă de cultură, 
un liceu industrial, două 
școli generale, creșe. 
grădinițe, spital etc. La 
care se adaugă o tot mai 
diversă gamă de maga
zine și centre de servi
cii pentru populație. în 
cincinalul 1986—1990, în
treprinderea de autotu
risme Pitești, prin extin
derea capacităților de 
producție și finalizarea 
programelor de moderni
zare a proceselor de fa
bricație, va cunoaște poi 
salturi calitative, concre
tizate in faptul că pro- 
ducția-marfă industrială 
și productivitatea muncii

vor înregistra anual rit
muri de creștere de 20.2 
la sută și, respectiv. 22,9 
la sută.

Cu ocazia celei mai re
cente vizite de lucru in 
mijlocul colectivului nos
tru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a 
adresat îndemnul de a 
face in așa fel incit au
toturismul „Dacia" să se 
poată cofnpara cu cele 
mai bune mașini pe plan 
mondial, iar în această 
confruntare să ocupe un 
loc printre primele țări 
din lume. Așa vom face 
negreșit. Vom scrie cu 
bucurie despre drumul 
parcurs de „Dacia" in 
spațiul dezvoltării econo
mice și sociale românești, 
căci cele mai frumoase 
corespondente sint cele 
care sint pline de miezul 
vieții acestei glorioase 
epoci.

Ion R. ANGHEL 
tehnician la întreprinderea 
de autoturisme Pitești

Permanența 
spiritului civic

Cu peste 30 de ani in urmă mă 
gindisem pentru prima dată să 
scriu ziarului „Scînteia". M-a sti
mulat un fapt mare, care mi s-a 
părut a fi un subiect demn de pu
blicat in presă. Era vorba de faptul 
că și in Oltenia, de cițiva ani, în
cepuse a se înfiripa industria. Și 
am scris atunci despre un dome
niu complet nou în această regiu
ne — extracția țițeiului. Primele 
mele rinduri apărute în ziar mi-au 
dat atita entuziasm și încredere 
incit de peste 31 de ani n-am în
cetat să scriu presei partidului. 
Sute de scrisori tratind temele cele 
mai diverse le-am expediat pe 
aceeași adresă : ziarul „Scînteia".

Foarte multe dintre temele tra
tate n-au fost „găsite" doar de 
mine, ci și de către alți oameni ai 
muncii. Căci scrisorile apărute au 
avut un larg ecou in mase, oame
nii iși consolidau încrederea in 
cuvintul tipărit în presă, deci și in 
activitatea de corespondent 'de 
presă. îmi. amintesc cum, o dată, 
cineva necunoscut, de prin nordul 
tării, inii telefonase că a citit des
pre niște produse noi care au in
trat in fabricație la „Electropu
tere" : dorea să comande pentru în
treprinderea lor, voia să știe cit 
poate conta pe ele. Peste citeva 
țuni, cititorul ziarului a avut satis-

Casa de cultură a sindicatelor din Galați. (Fotografie de la cititorul Mircea Grădinarii)

facția de a primi în unitatea sa 
noile aparataje de înaltă tensiune. 
Despre rezultatele muncii colecti
vului acestei citadele a electroni
cii românești am scris „Scinteii" 
cele mai multe scrisori. Acum, 
„Electroputere" realizează singură 
un volum de producție mai mare 
decît al întregii industrii din Ol
tenia de altădată. Despre cele pes
te 12 000 de tipovariante de pro
duse electrotehnice pe care le fa
brică cei circa 14 000 de constructori 
ai noștri și despre numeroasele 
produse noi, de nivel tehnic mon
dial. ce apar aici in fiecare an, se 
poate scrie zilnic.

încrederea oamenilor in presă și 
in misiunea corespondentului vo
luntar s-a consolidat nu numai 
mulțumită materialelor ce eviden- 
țiau faptefe meritorii sau criticau 
deficiențele, contribuind la lichi
darea lor, ci și receptivității orga
nelor. de partid, de presă față de 
opiniile cetățenilor. Două exemple 
concludente : dezvoltarea zonei 
industriale de est a Craiovei im
punea modernizări rutiere cores
punzătoare. în colțul de nord-est 
al întreprinderii „Electroputere" 
s-a trecut la construirea unui nod 
rutier cu pasaj denivelat. De peste 
trei ani se tot lucra și, practic, rit
mul sugera că ar mai fi necesari 
alți vreo trei ani pentru terminare. 
Publicarea in „Scinteia" a unei 
note critice în luna martie 1980 a 
dat un asemenea impuls activității 
constructorilor, incit in numai trei 
luni podul și celelalte lucrări ru
tiere au fost date in folosință. în 
aprilie anul trecut a fost anulată 
restricția din vecinătatea stației 
C.F.R. Banu Mărăcine, in apropie
rea Craiovei. restricție impusă de o 
lucrare măruntă, un canal de 3—4 
metri lățime, care subtraversa linia 

' ferată și la care constructorii lu
crau de... circa patru ani. •

închei cu o altă amintire. Cu 
vreo trei veri in urmă eram in 
concediu in munți cind, intilnind 
un prieten, acesta îmi spune : 
„Scrii la. ziar și în concediu 
„Concediu am numai de la între
prindere" — i-arn răspuns, gindin- 
du-mă in primul rind la o scrisoare 
transmisă de la , Slănic Moldova 
chiar în timpul concediului. Cum 
să-i fi spus, fără a părea vorbe 
mari, decît că simțul cetățenesc nu 
cunoaște concediu.

Ion DUGAEȘESCU 
economist la „Electroputere" 
Craiova

Focul nestins al marilor prefaceri Subiectul mereu actual

Cum se realizează planul... 
la uzina de sănătate

întreprindenea 
Roșu" — vatră 
gică ce-și va 
două secole de
— a dat numele său ora
șului. iar orașui, comuna 
de ieri, prin oamenii Săi
— siderurgiștii — i-a dat 
întreprinderii, in lumină
ții ani de după Eliberarea 
țării, strălucirea unor're
marcabile fapte de muncă 
și creație. Străjuită incă 
de la intrare de statuia 
ce ne reamintește de cei 
căzuți aici in anii ilegali
tății. cu frontispiciul do
minat de chipul săpat in 
bronz al oțelarului, uzina 
de ieri, cu doar 4—5 ate
liere, ni se înfățișează azi 
ca una dintre modernele 
cetăți ale siderurgiei ro
mânești. își datorează a- 
devărata 
de glorie 
Congresul 
partidului.
întreprinderea a fost de 
trei ori vizitată de secre
tarul general al parti
dului, tovarășul

„Oțelul 
metal ur- 
sărbători 
existență

tinerețe epocii 
deschise de 

al IX-lea al 
în acești ani,

între substanțialele 
binefaceri pe care i 
le-a adus omului so
cietății noastre noua 
orinduire de după 23 
August 1944, și cu deo
sebire anii ce au ur
mat Congresului al 
IX-lea al partidului, 
se numără și grija 
pentru sănătatea popu
lației. Ca toate jude
țele țării, și județul 
Brăila a beneficiat, in 
acest interval de timp, 
de acțiunea statornică 
a partidului și statu
lui nostru pentru ocro
tirea sănătății. O a- 
devărată „uzină" pen
tru sănătatea oame
nilor, zestrea sanita
ră a județului Brăila 
dispune azi de 5 spi
tale cu 3 344 paturi 
(erau doar 1 687 in 
1965). 9 dispensare po
liclinice. 126 dispensa
re de medicină gene
rală, 720 de -medici 
(erau doar 316 in 
1965), 2 648 cadre
medii, un numeros 
personal auxiliar. în

ultimii ani s-au con
struit un spital jude
țean. cu 700 de paturi, 
cuplat cu policlinică, 
spitalul de obstetricâ- 
ginecologie și nou-năs- 
cuți, cu 500 de paturi, 
zeci de policlinici, 
dispensare, creșe.

Merită evidențiat
faptul câ principalii 
indicatori demografici 
au constituit preocu
pări majore ale per
sonalului medical brăi- 
lean. Acestea se con
cretizează in crește
rea natalității cu care 
județul se situează in 
media pe țară, in 
scăderea mortalității 
infantile, aflată acum 
sub media pe țară, 
in creșterea sporului 
natural cu 4,4 la mia 
de locuitori. Sint ro
dul unor constante și 
permanente activități 
medicale, al unor ac
țiuni de prevenire și 
combatere a îmbol
năvirilor la copii etc.

Alături de dotarea 
unităților sanitare cu

aparatură și instru
mente moderne, ală
turi de folosirea lor 
optimă, de depistarea 
și dispensarizarca co
respunzătoare a celor 
afectați de maladiț, 
munca de educație sa
nitară a condus la 
creșterea duratei me
dii de viață la peste 
70 de ani.

Citim zilnic în presă 
despre uzine și fa
brici care iși realizea
ză și își depășesc in
dicatorii de plan ai 
producției. „Uzina 
brăileană de sănătate" 
nu are astfel de indi
catori. Dar „planul" 
ni-1 realizăm, ba chiar 
ni-1 depășim și noi, 
asigurînd oamenilor 
din uzine și fabrici 
condițiile de sănătate, 
puterea de muncă.

Foto-text : 
Proîir DASCALU 
electrician la Spitalul 
județean Brăila

de su- 
pentru

aces*e 
deschi-

Nicolae Ceaușescu — vi
zite ce s-au înscris ca a- 
devărate sărbători 
flet și conștiință 
noi.

Fiecare dintre 
vizite a însemnat
derea unor noi etape ae 
modernizări și dezvoltări. 
Au 
noi 
re 
cu 
voltarea intensiyă, ce 
poartă puternic aniprenta 
concepției profund științi
fice și creatoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
a făcut ca azi producția 
de oțel și laminate să fie 
de două ori mai mare 
față de anul 196Ș, iar pro
ducția industrială a în
treprinderii de patru ori.

întreprinderea „Oțelul 
Roșu" i-a dat localității 
nu doar numele, ci și ac
tuala ei structură de oraș 
muncitoresc modern. Noi
le cartiere, spațiile co
merciale, dublarea numă
rului locuitorilor, moder
ne spații culturale si de

apărut astfel mereu 
ateliere, secții, sectoa- 
productive, echipate 
tehnică de virf. De 

intensivă.

ocrotire a sănătății. Și. 
nu in ultimul rind, schim
bările structurale interve
nite in profilul nostru 
profesional, schimbări dic
tate de modernele uti
laje de producere și tur
nare continuă a oțelului, 
de laminare a aoest-ita 
pentru industria de virf a 
țării — aeronautică, na
vală. autoturisme, auto
camioane, electronică și 
nucleară — oțeluri care 
altădată se importau. 
Astăzi, mutațiile calitati
ve ale fiecărei meserii ce 
ooncură la obținerea ote
lului se conjugă și se 
subordonează cuvîntului 
de ordine al etapei pe 
care o trăim — calitate 
și competitivitate. Că este 
așa o dovedesc mărcile 
de oțeluri superioare pe 
care le producem, o do
vedește faptul că 
prinderea 
secțiilor, 
conduse 
care s-au
citori aidi, revenind apoi,

între-
și majoritatea 

atelierelor sint 
de specialiști 

format ca muri-

Simple gînduri despre noul
destin al femeii

Vă trimit aceste rinduri dintr-un 
colectiv in care peste 70 la sută din 
forța de muncă o reprezintă fe
meile. Și pot afirma că, așa cum 
se întîmplă în toată' România de 
azi, ele, femeile, și-au dobindit, o 
dată .cu egalitatea in drepturi, con
știința importantei lor misiuni so
ciale, a datoriei de a munci, cu 
dăruire și competență profesională, 
pentru progresul țării. Orinduirea 
noastră, partidul au asigurat con-' 
diții optime desfășurării și afir
mării tot mai puternice a energi
ilor creatoare ale femeilor, în toate 
domeniile de activitate,

Oricine vizitează astăzi între
prinderea noastră se poate convinge 
de faptul că femeile conduc trebu
rile unității in toate sectoarele : 
inginer-șef, șef de secție, de ate
liere și formații de lucru, în munci 
de conducere administrativă etc. 
Priveam deunăzi intr-un album cu 
fotografii vechi, de pe vremea cînd 
țesătoarele lucrau în condițiile 
grele ale exploatării capitaliste. 
Suprapunînd acele imagini cu ceea 
ce se poate vedea azi în fabrica 
noastră, deosebirea este enormă. 
Toate halele de producție au fost 
modernizate și reutilate cu mașini 
de înaltă tehnicitate și productivi
tate. S-au îmbunătățit, totodată, 
microclimatul din secțiile de pro
ducție, igienizarea1 locurilor de 
muncă, s-au asigurat condiții co
respunzătoare pentru protecția 
muncii. Au fost modernizate labo
ratoarele și atelierele de creație în 
care lucrează numai femei, asigu- 
rindu-se astfel condiții optime pen
tru o muncă desfășurată în deplin 
acord cu cerințele unei noi calități.

Pentru îngrijirea și menținerea 
sănătății dispunem astăzi de o

asistență medicală corespunzătoare, 
asigurată, intr-un dispensar me
dical modern, de către cadre de 
specialitate ; avem la îndemină 
creșe și cămin pentru copii, micro
magazine de tot felul și o cantină 
muncitorească, unde servesc masa 
aproape 80 la sută din numărul 
celor care lucrează în întreprindere. 
Pentru timpul liber avem la dispo
ziție clubul unde, in cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". se organizează numeroase 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. apoi biblioteca, ce 
numără peste 15 000 de volume, 
sala de distracție a tineretului sau 
baza sportivă. în acest cadru optim 
de muncă și viață, femeile noastre 
aduc o importantă contribuție la 
îndeplinirea planului de producție, 
la întregul bun mers al întreprin
derii. Stofele care poartă marca 
fabricii noastre sînt cunoscute 
astăzi, prin export, în multe țări 
ale lumii. De Ia începutul anului 
am livrat beneficiarilor din țară și 
partenerilor externi țesături în 
citea 500 de sortimente și poziții 
coloristice, toate de cea mai bună 
calitate. Și sîntem hotăriți — ar 
trebui să spun hotărite — să în- 
timpinăm marea sărbătoare de la 
23 August, ca și Conferința Na
țională a partidului cu succese pe 
măsura puterii și dragostei noas
tre, a sentimentelor de recunoștință 
pe care le nutrim față de partid, 
față de conducătorul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Inq. Carmen COJOCARU 
președinta comisiei de femei 
de la întreprinderea de postav 
,,Proletarul" Bacău

după absolvirea studiilor 
superioare, la vatra pă
rinților. siderurgiști și ei, 
pentru a continua tradiți
ile. pentru a crea al iele, 
noi, pe măsura noilor 
orizonturi de muncă și de 
viață. O dovedește, de a- 
semenea. viitorul, cînd. 
aici, noi detașamente de 
muncitori formați ia gru
pul școlar al intrepr in do
rii vor pune in funcțiune 
o modernă turnător-.?, un 
laminor de table și benzi 
la rece, vor lucra intr-un 
complex și modern lami
nor de profile speciale. 
Sint obiective ce vor în
tregi frumoasa carie de 
onoare a unui colectiv 
care și-a făcut din gindi- 
rea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pro
gram de muncă și creație, 
motiv de mindrie și elan 
muncitoresc.

Virqil TARLA
tehnician, întreprinderea 
„Oțelul Roșu"

transformările înnoitoare
Dîmbovița. Un județ a cărui 

formă geometrică se aseamănă 
unui triunghi. Pe virful cel mai 
inalt — muntele Omul. Fapt sim
bolic pentru destinul tuturor oa
menilor acestor meleaguri. Pină ia 
actul Eliberării, de la 23 August 

.1944. pină la începuturile con
strucției socialiste, motivele noas
tre de mindrie au fost doar glo
riosul. dar îndepărtatul trecut is
toric și ceea ce ne fusese dăruit 
de natură — cimpii mănoase, dea
luri acoperite cu livezi, munți 
inalți și bogățiile din adincuri. Ce 
s-ar putea spune , despre Dîmbo
vița de astăzi ? Evident, foarte 
multe. pentru că județul nostru 
reprezintă. în esență, un univers 
cu totul nou, racordat cu toate fi
brele sale la ritmurile de dezvol
tare ale României socialiste. Multi 
dintre oamenii cimpiei, dealurilor 
și munților continuă să lucreze si 
astăzi in agricultură, insă munca 
și viața lor au ca principale tră
sături prosperitatea și demnitatea 
timpului pe cane il trăim. Alții 
s-au îndreptat către industrie (asa 
cum am făcut și eu în urmă cu a- 
proape 20 de ani), - mai intii pen-

Dacă mergeți azi în frumoasa
Luncă a Bradului...

Situată in defileul 
Toplița-Deda, la poa
lele munților Căll- 
mani, comuna noastră 
— Lunca Bradului, 
județul Mureș — nu 
oferea vizitatorilor, 
cu ani in urmă, decit 
peisajul „rustic" al 
unor sate de munte 
sărace. Dear munții 
aveau, și i mei, mă
reția de az Pe vre
mea copilăriei mele, 
ocupațiile de bază ale 
consătenilor (din Nea
gra, Sălard și Lunca 
Bradului — satul de 
centru) erau doar 
creșterea animalelor 
și... strinsul fructelor 
de pădure.

Anii de după 23 
August 1944, anii con
strucției socialiste șl, 
îndeosebi, anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu, au 
adus și. la noi lumina 
demnității sociale, au 
transformat radical 
viața locuitorilor, 
structura și înfățișa
rea locuințelor, a stră
zilor, structura și na
tura ocupațiilor, ne-au 
deschis un orizont 
nou, de civilizație si 
bunăstare. Ce nu s-a 
făcut aici in secole 
s-a realiiat in numai 
22 de ani. 
luăm pe 
dezvoltat, 
toate, un

Dar si le 
rind.
intii 

puternic 
sector de exploatare șt 
prelucrare a lemnului.

S-a. 
de

pentru care, de cu- 
rind, a fost pusă in 
funcțiune o nouă fa
brică de industrializa
re a lemnului, cu linie 
automată de debitare 
și transport a 
lemnoase, de ___
productivitate. Pentru 
cei 1 540 de lucrători 
din acest sector (șl nu 
numai pentru ei) au 
fost înălțate, in pe
rioada de la Congresul 
al IX-lea și pină 
în prezent, peste 200 
de apartamente con
fortabile, spații co
merciale și de prestări 
servicii, o mare uzină 
de apă, care a făcut 
posibilă introducerea 
rețelei de apă potabi
lă in întreaga comu
nă. Au fost moderni
zate drumurile comu
nale pe 20 de kilo
metri liniari, iar la 
dispoziția sătenilor au 
fost puse, 'numai in 
ultimii 3 ani, o brută
rie, un sediu P.T.T.R. 
cu centrală telefonică 
automată și au fost 
constituite o mare co
loană de mecanizare 
și transport forestier, 
o fermă de pajiști, 
unități care, in ultimii 
ani, au creat aproape 
800 noi locuri de 
muncă. Acestora li se 
adaugă frumoasele că
mine culturale din 
satele Neagra și Lun
ca Bradului și alte

maset 
mare

realizări social-edili- 
tare. Nu pot să nu a- 
mmtesc. de asemenea, 
că dacă in urmă cu 
22 de ani erau aici 
doar doi ingineri — 
azi sint 18, in timp ce 
numărul medicilor a 
crescut de la 1 la 5. 
Iar numărul cadrelor 
didactice a crescut de 
la 4 la 27. Firește, ca 
membru al comitetu
lui comunal de partid, 
pot spune, în cunoș
tință de cauză, că
Lunca Bradului de
mâine. va fi încă mal 
dezvoltată, mai fru
moasă. Mă refer, în
tre altele, la construi
rea noii zone centrale 
a comunei, cu peste 
50 de apartamente, la 
Școala nouă și la dis
pensarul uman. la 
noile spații 
unităților 
la cele 2 
70 locuri
(aflate in. . .......
la altele și altele. Ast
fel incit locuitorii co
munei noastre, ase
menea locuitorilor în
tregii Românii, să 
ducă o viață demnă 
de societatea pe care 
o construim sub con
ducerea înțeleaptă a 
partidului.

uman, 
destinate 

comerciale, 
moteluri cu 
de cazare 
construcție).

Păter DIONISIE 
satul Neagra, comuna
Lunca Bradului, 
județul Mureș

tru a ridica marile platforme 
industriale de la Tirgoviște, 
Găești, Moreni, Titu, Pucioasa 
și Fieni — ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu — apoi pentru 
a învăța și a ne integra în mo
dernele _ procese de producție in
dustrială cu profil metalurgic, de 
construcții de mașini, electroteh
nic, electronic, de materiale de 
construcții etc. Deseori, i-am avut 
ca oaspeți dragi, in vizite de lucrU, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Fiecare 
dintre aceste vizite a marcat noi 
etape de dezvoltare. Au fost create 
pentru noi zeci de mii de locuri 
de muncă, fiecăruia dintre noii 
componenți ai clasei muncitoare 
încredințîndu-i-se mașini, utilaje 
și instalații de înalt nivel tehnic. 
Și răspunderea de a le utiliza cu 
maximă eficiență. Un puternic pro
ces de înnoire a cuprins în sfera sa 
toate aceste locuri, rezultatul fiind 
schimbarea radicală a vieții oa
menilor. A minerilor și energeti- 
cienilor, a producătorilor de ote
luri speciale, de strunguri, de uti
laj petrolier și chimic, de lămpi 
electrice, de frigidere, de aparalaj 
electric, de ciment, țesături șl 
confecții. în numai 22 de ani am 
reușit să sporim producția indus
trială de peste 9.ori. Tot in aceas
tă perioadă, pentru noi s-au con
struit aproape 34 000 de aparta
mente, 23 000 de case noi, cămine 
muncitorești cu 9 000 de locuri, 
case de cultură, cămine culturale 
și cinematografe, spitale și poli
clinici, școli și grădinițe, nenumă
rate magazine.

Nu pot vorbi despre județ fără 
să mă opresc puțin asupra unită
ții unde lucrez — întreprinderea 
de lămpi electrice „Romlux" din 
Tirgoviște, unitate industrială 
construită din indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. O spun eu 
mindrie : colectivul nostru este 

• cunoscut și apreciat datorită ca
racteristicilor tehnice și calitative 
ridicate ale produselor pe care le 
realizează ' și le exportă in nume
roase țări. Ne bizuim pe. hărnicia și 
competenta muncitorilor și specia
liștilor. Aș avea multe de spus 
despre fiecare dintre ei. dar pentru 
că spațiul unei scrisori nu ne în
găduie aceasta, aș dori să se 
rețină mai intii numele ingineru
lui Ion Lică. inventator pasionat, 
creator de produse și 
ce constituie premiere naționale ; 
pe ale confecționerelor de lămpi 
electrice Ioana Martin. Margareta 
Coarfă, Maria Ilinca, Maria Fimi- 
că. pe ale rectificatorului Florin 
Georgescu, frezorului Mihai Ștefan. 
Și. desigur, rețineți și numele lăcă
tușului Ion Negulescu, care, a fost 
desemnat de adunarea generală a 
oamenilor muncii ca fiind frun
tașul numărul 1 in întrecerea so
cialistă.

Sint doar cițiva dintre zecile și 
zecile de mii de dimbovițeni că
rora anii socialismului, îndeosebi 
glorioasa epocă de după al IX-lea 
Congres, le-au hărăzit un nou 
destin, un nou și trainic 
cial, înfloritoare condiții

Vasile NEAGU
frezor la întreprinderea 
din Tirgoviște

tehnologii

statut so- 
de viață.

„Romlux"
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'<In flecare județ, in fiecare uni

în Județul Brăila, comandamentul 
pentru agricultură a luat măsuri in 
vederea intensificării arăturilor de 
vară, urmărindu-se, totodată, efec
tuarea lor de cea mai bună calitate. 
Printre altele, aflăm de la direcția 
agricolă județeană că la arat au fost 
concentrate toate tractoarele disponi
bile. iar plugurile sint echipate cu 
scormonitoare. Pentru intensificarea 
ritmului de lucru. în numeroase uni
tăți agricole se ară in două schim
buri. precum si in schimburi prelun
gite. Totodată, s-a pus accentul pe 
intensificarea fertilizării terenurilor 
cu îngrășăminte organice, in care 
scop s-au organizat formații speciale 
pe consilii agroindustriale, pentru 
cooperativele agricole si pe fiecare 
întreprindere agricolă de stat în par
te. Pînă in seara zilei de 12 august, 
in cooperativele agricole si asocia
țiile cooperatiste s-au efectuat ară
turi Pe o suprafață de 11 888 hectare, 
din cele 25 888 hectare planificate. 
Cele mai bune rezultate — ne pre
cizează fng. Gheorghe Ilie. directorul 
Trustului S.M.A. Brăila — le au co
operativele agricole din consiliile a- 
groindustriale Ianca si Dudesti. care, 
practic. în cursul zilei de vineri. 14 
august, au încheiat arăturile pe tere
nurile eliberate de culturi de vară. 
Cooperativele agricole Tudor Vladi- 
mirescu, Scorțaru Vechi și Cazasu 
au terminat această lucrare încă în

ziua de 11 august. în consiliul agro
industrial „1 Mai". doar cooperativa 
agricolă Vădeni a efectuat arături pe 
205 hectare din cele 745 hectare cite 
are planificate. O sporire a vitezei 
zilnice de lucru se impune si în co

în cadrul celor 13 Întreprinderi a- 
gricole de stat, arăturile de vară tre
buie efectuate "be o suprafață de 
peste 29 000 hectare, din care numai 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei are de 
arat 16 776 hectare. Pină in seara zi

brăila : Experiența unităților fruntașe 
ilustrează tă se poate lucra 

mai repede și mai bine

operativele agricole Traian. Valea 
Cinenii. Movila Miresei.

Cooperativele agricole si asociațiile 
cooperatiste din județul Brăila dispun 
de 64 de formații de tractoare, fie
care fiind constituită din 6—18 trac
toare. la arat lucrind 737 tractoare, 
cu o viteză zilnică de 2 154 hectare, 
înregistrată in seara zilei de 12 au
gust. Lucrările sint de calitate bună, 
toate tractoarele fiind înzestrate cu 
scormonitoare, nivelarea solelor ara
te executindu-se cu grape stelate 
după plug.

lei de 12 august, lucrarea a fost rea
lizată ne o suprafață de peste 7 000 
hectare. I.A.S. ..Dunărea" a efectuat 
arături ne întreaga suprafață, iar în
treprinderile agricole de stat Siliș
tea și Rimnicelu n-au făcut arături 
decît ne 50 la sută din suprafețele 
prevăzute. Lucrările sint în urmă si 
în întreprinderile agricole de stat Ti- 
chilesti. unde viteza zilnică de lucru 
realizată este de numai 10 hectare 
fată de 56 hectare planificate ; Mir
cea Vodă — 40 hectare fată de 160 
planificate ; Măxineni, Dudesti s-a.

Pină in seara zilei de 12 august, la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei au fost 
efectuate arături ne 2 980 hectare, cu 
o viteză zilnică de 210 hectare față 
de 1 398 hectare planificate, ceea ce, 
evident, este foarte puțin. ..Au fost 
luate măsurile necesare pentru ca vi
teza zilnică de lucru să sporească 
mult — ne spune inginerul Mircea 
Tomcescu. directorul Trustului I.A.S. 
Brăila. Pentru intensificarea lucrări
lor am organizat schimburile prelun
gite in program de lucru între orele 
7—22. formațiile de tractoare sint 
parcate în capetele solelor, astfel in
cit se previn consumul de motorină 
si timpii neproductivi. Iar defecțiu
nile ivite se înlătură oe teren, fiind 
asigurate atelierele de intervenție o- 
nerativă. De asemenea, masa este 
servită in cimp".

Este necesar ca. tn toate unitățile 
agricole din județul Brăila, în care 
ritmul arăturilor este nesatisfăcător, 
să fie luate măsuri organizatorice și 
tehnice, astfel încît, prin buna folo
sire a utilajelor, viteza zilnică de lu
cru să sporească simțitor. Este o 
condiție de mare însemnătate pentru 
încheierea acestor lucrări pină In 
ziua de 20 august, asa cum s-a pre
văzut.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

Și în județul Galați, ca 
pretutindeni în tară, se 
desfășoară intens pregă
tirile pentru însămînțările 
de toamnă. Iar între a- 
oestea, efectuarea arătu
rilor ocupă acum locul 
principal, pe județ lucra
rea fiind realizată pină la 
12 august pe circa 30 la 
sută din suprafața plani
ficată. „Conform indicați
ilor și tehnologiei stabi
lite. executăm arăturile 
imediat după recoltare și 
eliberarea terenurilor — 
ne spune ing. loan Popa, 
director cu producția ve
getală la direcția agricolă 
a județului. Acordăm a- 
tenție mărunțirii solului, 
pentru a preîntîmpina 
pierderile de apă. Cit pri
vește ritmul actual de 
lucru, realizăm o viteză 
zilnică de 2 250 hectare. 
Programul stabilit preve-, 
de ineheierea arăturilor 
după culturile de vară 
pînă la 20 august. în ace
lași timp. în cadrul pre
gătirilor pentru însămin- 
tările de toamnă, ne pre
ocupăm de fertilizarea 
terenurilor cu Îngrășă
minte organice si chimi
ce. în ce privește asigu
rarea "acestora din urmă, 
menționez că avem încă 
de primit cantităti impor
tante de îngrășăminte cu 
fosfor".

Constatările din teren 
aveau să confirme afir
mațiile de mai sus. La 
Pechea, inginerul Ionel 
Crișan, șeful fermei nr. 
2 a cooperativei agricole, 
ne spune că în cadrul 
fermei s-au șl arat 600 
hectare din cele 741 care 
au fost eliberate de cul
turile de vară. Pe an
samblul cooperativei a 
fost arată circa jumătate 
din suprafața eliberată de 
aoeste culturi. Atiț aici.

cit șl fn alte unități agri
cole din județ se ară cu 
plugul prevăzut cu scor
monitor. De altfel, chiar 
S.M.A. Pechea a asigurat 
aceste piese pntru unită
țile din județ și pentru

Negrt și Cuza Vodă. Fi
rește, și în ce privește a- 
răturile eroii acestor zile 
sint tot mecanizatorii. 
Notăm aici numele citor- 
va dintre fruntași : Geor- 
gică Geană, Neculai Moi

GALAȚI: Ritmul de lucru 

ponte și trebuie 

să fie intensificat

alte unități de mecaniza
re din țară. Calitatea ară
turilor este urmărită de 
specialiști de la nivelul 
fermelor, al cooperativei.

De altfel, se lucrează 
bine în toate unitățile din 
consiliul agroindustrial Pe
chea, urmărindu-se înca
drarea lucrării în terme
nul stabilit. Mai avansate 
(dar și cu suprafețe mai 
mici de arat) sint coope
rativele agricole Costache

se, Sandei Andrei, Ilie 
Ghiță, Vasile Barbu, Ion 
Dobre și alții, care lucrea
ză in secțiile de mecani
zare de pe cuprinsul con
siliului agroindustrial 
Pechea.

Și la C.A.P. Schela se 
muncește cu răspundere 
la arat și la efectuarea 
celorlalte pregătiri pentru 
insămînțările de toamnă. 
Inginerul-șef al coopera
tivei, Ion Șerb, ne spune

că viteza zilnică realizată 
la apt este de 50 hectare. 
Datorită faptului că s-au 
insămințat suprafețe mari 
de culturi duble, terenul 
rămas pentru arături nu 
este, deocamdată, decit de 
250 hectare, din care ju
mătate s-a și arat. Coope
rativa de aici și secția de 
mecanizare au insă posi
bilitatea de a încheia, in 
timpul stabilit, arăturile 
pe toate suprafețele pla
nificate. Seriozitatea cu 
care se acționează acum 
în toate unitățile agrico
le ale județului este ates
tată și de modul in care 
se asigură, la nivelul co
munelor, coordonarea e- 
fectuărti tuturor lucrări
lor de sezon, inclusiv a 
arăturilor. La primăria 
comunei Smîrdan, seara, 
la ora 19. în vreme ce pe 
cimp tractoarele conti
nuau să are, comanda
mentul comunal condus 
de primarul comunei, 
Maria Miloiu, analiza o- 
perativ rezultatele zilei și 
Stabilea acțiunile pentru 
a doua zi. De altfel, prin- 
tr-o bună propagandă vi
zuală ținută la zi. lucrăto
rii comunei erau infor
mați in legătură cu mer
sul tuturor lucrărilor a- 
gricole.

Totuși, ritmul arăturilor 
trebuie mult intensificat, 
rezultatele de pină acum 
nu pot fi considerate 
mulțumitoare. Că se pu
tea ara o suprafață mai 
mare o dovedesc rezulta
tele unităților agricole 
din consiliile agroindus
triale Berești, Corod, Ni- 
corești. Ivești și altele, 
unde procentul realizări
lor este mult mai mare 
decît media înregistrată 
ne ansamblul județului.
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii"

DOLJ

Rezultate ale modernizării 
producției

Pe măsură ce ne apropiem de marea sărbătoare na
țională de Ia 23 August, oamenii muncii din unitățile 
industriale ale județului Dolj raportează noi si semni
ficative succese in acțiunea de organizare și moderni
zare a proceselor de producție. în scopul creșterii 
eficientei economice și al competitivității produselor 
pe piața internă și la export. Prin aplicarea măsurilor 
stabilite pentru prima etapă a acțiunii de perfecțio
nare a organizării și modernizare a proceselor de pro
ducție. a fost posibilă obținerea unui spor de produc- 
ție-marfă de aproape 3 miliarde lei. din oare 500 mi
lioane lei producție pentru export, o reducere a chel
tuielilor totale cu 309 milioane lei si a celor materiale 
cu 161 milioane lei. Printre măsurile ,cu efecte econo
mice deosebite se remarcă modernizarea locomotivelor 
electrice de 5 100 KW fabricate la „Electroputere". in
troducerea vopsirii în cimp electrostatic la întreprin
derea de celule electrice" prefabricate Băilești. aplica
rea tehnologiei de detensionare prin vibratil a pieselor 
turnate și sudate la „Electroputere" și întreprinderea 
mecanică de material rulant si altele. (Nicolae Bă- 
bălău).

HARGHITA

Materii prime peste prevederi
Colectivul întreprinderii miniere Harghita tntîmpină 

cu importante succese in muncă marea sărbătoare 
națională de la 23 August. în șapte luni din acest 
an. minerii de aici au realizat. în plus fată de plan, 
56 000 tone dolomită. peste 1 300 tone caolin și 600 tone 
caolin coloidal. Totodată, ei au depășit productivitatea 
muncii planificată cu 3 000 lei pe muncitor și au redus 
cheltuielile totale si materiale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 11.6 lei si. respectiv. 10,3 lei. Ca urmare, 
beneficiile din activitatea de bază au fost depășite cu 
peste 2 milioane lei. Printre ..semnatarii" acestor bune 
rezultate se numără minerii si muncitorii de la insta
lațiile de preparare de la Voșlobeni. Băile Harghita și 
Miercurea Ciuc. (Nicolae Șandru).
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PLANUL LA EXPORT - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR! 
înaltă calitate prin efortul creator al întregului colectiv

RECUPERAREA 
RECONDITION AR EA 
REFOLQSIREA

Nu puține sint unitățile agricole 
care, in primăvara acestui an, au 
reclamat lipsa de polietilenă nece
sară amenajării solariilor. Puține 
sint insă unitățile care s-au gindit 
că o parte din răspunderea pentru 
respectivul neajuns le revine chiar 
lor. Iar intre cauzele care îndreptă
țesc această afirmație situăm, in 
primul rind, superficialitatea cu care 
este privită cerința recuperării și co
lectării foliei de polietilenă uzată 
și a celorlalte categorii de mase 
plastice de către o serie de unități 
beneficiare. Spunem aceasta deoa
rece o parte din folia necesară tre
buia să provină din industria re
ciclării maselor plastice. Este însă, 
într-adevăr, pregătită industria de 
profil să facă față acestei cerințe ? 
Iată tema anchetei de astăzi a 
„Scinteii".

Un prim fapt ce trebuie subliniat 
II constituie seriozitatea cu care ac
ționează Centrala industrială de pre
lucrare a maselor plastice pentru 
asigurarea capacităților de producție 
ți a tehnologiilor necesare reciclării 
acestor materiale. Astfel, la între
prinderea din Buzău au fost reali
zate trei linii tehnologice de recupe
rare a polietilenei de mică densitate, 
însumind o capacitate anuală de 
2 250 tone. Notabil este, de asemenea, 
faptul că, in curind, vor intra în 
funcțiune noi instalații de recupera
re a acestui tip de polietilenă. Este 
vorba de două linii tehnologice „tip 
Buzău", la întreprinderea de mase 
plastice din Năsăud. și de alte două 
similare, la întreprinderea cu ace
lași profil din Plenița. Deși la am
bele obiective au existat numeroase 
dificultăți in obținerea la timp a 
utilajelor necesare. în prezent, pro
bele tehnologice sint p lie de a fi 
încheiate.

Pornind de la estimăr. fe privind 
disponibilul real de resursă recicla- 
bilă. centrala a prevăzut să dezvol
te, în continuare, capacitățile pentru 
recuperarea polietilenei de mică 
densitate la toate întreprinderile ca
pabile să o utilizeze în procesul teh
nologic. Astfel, anul viitor va fi 
realizată o nouă capacitate „tip 
Buzău" la lași, o alta la Focșani și 
încă u.-.a la Sfintu Gheorghe. Pentru

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

noile instalații, concepute ca modu
le multiplicabile, potrivit necesități
lor, au fost realizate proiecte-tip, 
încă de acum doi ani. Iar pentru 
eliminarea principalului loc îngust 
de Ia aceste instalații, respectiv la 
separarea apei de spălare, la între
prinderea de mase plastice Iași a 
fost realizat un nou tip de centrifu
gă perfecționată.

— O dată cu realizarea noilor ca
pacități de prelucrare și cu măsurile 

Instalații există, dar ce lipsesc materialele plastice refolosibile?
de modernizare a celor existente, 
avem create condițiile de a îndeplini 
integral sarcina de valorificare, in 
1990, a 11 000 tone de polietilenă de 
mică densitate, precizează ing. Auriii 
Iordache, directorul tehnic al Cen
tralei industriale de prelucrare a 
maselor plastice.

O atenție deosebită se acordă și 
realizării de capacități de producție 
pentru reciclarea polietilenei de 
mare densitate. în prezent, există o 
asemenea instalație la întreprinde
rea de prelucrare a maselor plastice 
Iași și o alta la întreprinderea chimi
că Orăstie. în plus, anul acesta ur
mează sâ intre In funcțiune, la în
treprinderea de prelucrare a maselor 
plastice din Năsăud. încă o instala
ție cu o capacitate de 600 tone, care 
va asigura măcinarea navetelor uza
te. spălarea, uscarea și regrenularea 
polietilenei. Pe de altă parte, pe 
baza estimării disponibilului real de 
asemenea resurse, anul viitor va 
mai fi realizată și la Plenița o nouă 
instalație de reciclare a polietilenei 
de mare densitate.

Din „inventarul" Instalațiilor exis
tente rezultă limpede că nu de ca
pacități de prelucrare duce lipsă in
dustria reciclării maselor plastice. 
Iată de ce întrebarea care se pune 
este : cum acționează Centrala in
dustrială de prelucrare a maselor

Excavatorul de mare capatitate din fotografie, realizare de prestigiu a industriei noastre, 
este destinat Exploatării miniere de la Sfintu-Gheorghe, județul Covasno 

Foto : C. Mocanu

plastice pentru intensificarea rein
troducerii in circuitul economic a 
materialelor refolosibile ? Reținem, 
în acest sens, cîteva acțiuni practice 
întreprinse recent. Astfel, a fost în
tocmit un nou nomenclator de pro
duse realizabile cu aport sporit sau 
chiar integral de materiale refolosi
bile. Toate unitățile din subordinea 
centralei au fost mobilizate să stu
dieze și să introducă in ■ fabricație 
asemenea produse noi, cu valoare de 
întrebuințare cit mai ridicată, pen
tru domenii unde utilizările nu jus
tifică consumul de materie primă 
nouă.

Totodată, demn de reținut este și 
faptul că, paralel cu asigurarea ca
pacităților de producție necesare in
dustriei reciclării maselor plastice, o 
atenție deosebită se acordă și per
fecționării tehnologiilor promovate.

Bunăoară, Centrala industrială de 
prelucrare a maselor plastice a orga
nizat recent, la Iași un simpozion pe 
tema perfecționării sistemului de re
ciclare a materialelor refolosibile. De 
ce la Iași ? întrucit Institutul politeh
nic din acest oraș este singura uni
tate de învătămînt "superior care cu
prinde în programa analitică si un 
curs pentru recuperarea materialelor 
refolosibile. Referatele prezentate, in 
cadrul simpozionului, de specialiști 
din industrie și cercetare au venit cu 
propuneri de îmbunătățire a tehnolo
giilor și instalațiilor de recuperare a 
maselor plastice refolosibile, cu so
luții neconvenționale de valorifica
re a acestora, precum și cu sugestii 
privind creșterea eficienței recuperă
rii lor. Iată doar una dintre suges
tiile formulate : preluarea directă, 
de către intreprinderile de prelucra
re a maselor plastice, de la unită
țile cu mari resurse de materiale re
folosibile din zona lor geografică, a 
tuturor cantităților destinate reciclă
rii, imediat după scoaterea lor din 
uz. S-ar evita astfel impurificarea și 
degradarea materialelor d Horită de
pozitării prelungite, în cond:ții im
proprii.

Prin urmare, există suficiente do
vezi privind consecvența cu care ac
ționează Centrala industrială de pre
lucrare a maselor plastice pentru 

reintroducerea in circuitul economic 
a materialelor refolosibile. Cu toate 
acestea, prevederile de plan vizind 
reciclarea maselor plastice nu au 
fost realizate. Cauza ? în parte, ea a 
fost amintită chiar la începutul a- 
cestei anchete. într-adevăr, un mare 
număr de unități, mai ales din agri
cultură, dar și din industria alimen
tară, nu livrează, așa cum prevede 
legea, masele plastice scoase din uz. 
Concret, pe primele șase luni ale 
acestui an, Ministerul Agriculturii 
și cel al Industriei Alimentare si-au 
onorat sarcinile de plan doar în pro
porție de 7,5 și, respectiv. 22,6 la 
sută, la polietilena de mică densita
te. La același nivel complet‘nesatis
făcător se sițuează livrările și in ce 
privește polietilena de mare densita
te, unde planul a fost îndeplinit 
doar in proporție de 30,1 la sută și, 

respectiv, de 31,1 la sută. Or. tocmai 
din agricultură și din industria ali
mentară rezultă cele mai mari can
tități de mase plastice uzate. De a- 
ceea, nerealizarea sarcinilor de co
lectare din aceste sectoare de activi
tate creează principalele „goluri" in 
asigurarea resursei de mase plastice 
refolosibile pe care conta industria 
reciclării. Nu este deci de mirare că, 
pe primele șase luni din acest an, 
rețeaua de unități pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re
folosibile a livrat industriei de pre
lucrare a maselor plastice doar 19,3 
la sută din cantitățile prevăzute prin 
plan la polietilena de mică densi
tate și numai 41,1 la sută din 
cele prevăzute la polietilena de 
mare densitate. Iar acest nivel foar
te scăzut al livrărilor nu reprezintă 
un accident, o „sincopă" de moment 
a sistemului de recuperare a mate
rialelor plastice scoase din uz. Și in 
anul trecut, și in 1985, cantitățile 
furnizate spre reciclare industriei de 
profil s-au situat cu mult sub nive
lul prevederilor de plan.

Este o situație cu totul inadmisibi
lă, dacă ținem seama de eforturile 
financiare și materiale care s-au 
făcut pentru crearea și dezvoltarea 
unei adevărate industrii a reciclării 
maselor plastice. Pe de altă parte, 
situația este intolerabilă și pentru 
că rezultă dintr-o nesocotire a cerin-

Nu se poate vorbi si nu se pot 
emite aprecieri despre activitatea
de export a întreprinderii de
stofe „Carpatex" din Brașov fără 
a se tine seama de cel puțin 
patru considerente. Primul : peste 94 
la sută din producția întreprinderii 
se situează la nivel mondial. Al doi
lea : intre 80—85 la sută din capaci
tatea întreprinderii (iar in acest tri
mestru sută la sută) este destinată 

- fabricării produselor pentru export. 
Al treilea : valoarea contracte
lor încheiate cu partenerii ex
terni depășește cu mult prevederile 
de plan pe acest an și. în sfîirșit. 
al patrulea — că planul pe 7 luni 
a fost depășit cu aproape 43 la sută.

Ce concluzii se desprind din aceas
tă succintă prezentare ? Mai intîi că, 
datorită calității ireproșabile, a pres
tigiului de care se bucură marca 
fabricii, produsele întreprinderii din 
Brașov sint tot mal mult solicitate pe 
piața externă. Apoi, că partenerii 
externi apreciază favorabil receptivi
tatea cu care răspunde colectivul în
treprinderii la solicitările lor. ca și 
promptitudinea cu care respectă pre
vederile contractuale. Sint doi factori 
care au determinat în ultimă instanță 
fructuoasa activitate de export a în
treprinderii din Brașov.
, Fapt este că in ultimii patru ani 
producția destinată exportului a 
crescut intr-un ritm mediu de circa 
12 la sută. Un exemplu explică 
această creștere de-a dreptul specta
culoasă : cu doi ani în urmă, unul 
din noii parteneri ai întreprinderii, 
devenit astăzi unul dintre cei mai 
importanți pe piața occidentală, con
tractase o anumită cantitate de con
fecții executate din stofa fabricată 

, de întreprinderea „Carpatex". Im
presia lăsată de producătorii -de 
stofă brașoveni în această pri-
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ței, ridicate la rang de lege, de a se 
reintroduce operativ și integral în 
circuitul economic resursele de ma
teriale refolosibile. Iar printre aces
te resurse, masele plastice ocupă un 
loc important, fie și numai dacă se 
are în vedere că, prin reciclarea lor, 
se economisesc importante cantități 
de hidrocarburi.

Tocmai de aceea prezintă interes 
modul cum acționează Centrala de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile pentru îmbunătăți
rea asigurării unităților de prelucra
re a maselor plastice cu resursele 
prevăzute prin plan. De la factori de 
răspundere ai acestei centrale, 
„Scînteia" a solicitat precizări în 
legătură cu măsurile adoptate pentru 
mobilizarea unităților economice cu 
cele mai grave restanțe în predarea 
materialelor plastice refolosibile.

Vom prezenta doar cîteva dintre a- 
ceste măsuri. în respectivele unități, 
personalul întreprinderilor județene 
de recuperare asigură sprijin și în
drumare privind organizarea colec
tării integrale, pe sorturi, a mase'or 
plastice refolosibile și asigură pre-' 
lua'rea operativă a cantităților adu
nate. Totodată, s-au aplicat o serie 
de sancțiuni pentru abateri de la 
respectarea prevederilor Decretului 
.nr. 465/1979, „îndreptarul" activității 
de recuperare a materialelor refolo
sibile. în fine, s-au făcut repetate 
demersuri pe lingă Ministerul Agri
culturii și Ministerul Industriei Ali
mentare, pentru ca, la rindul lor, să 
adopte măsuri de realizare a pre
vederilor de plan fn toate unitățile 
pe care le coordonează.

în ce o privește, Centrala de re
cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile a dispus întreprinde
rilor din subordine adoptarea de 
măsuri pentru pregătirea și livrarea 
mai operativă a xcantităților recupe
rate către beneficiarii din industria 
de prelucrare a maselor plastice. De 
notat și că, în scopul sporirii canti
tăților de materiale refolosibile re
cuperate și predate, Ministerul Apro
vizionării a emis ordinul nr. 25/25 V 
1987, prin care s-a stabilit că 
eliberarea materialelor și produselor 
noi din polietilenă de mică și mare 

mă colaborare a fost dintre cele 
mai bune. In anul următor, adică 
1986. partenerul străin a solicitat o 
cantitate de confecții cu 75 la sută 
mai mare, și, deoarece întreprinderea 
din Brașov nu putea face fată aces
tei solicitări, cantitatea de stofă res
pectivă a fost repartizată si altor 
întreprinderi din centrala linii. Apre
ciind seriozitatea românilor, firma 
respectivă si-a triplat in acest an 
(fată de primul an) valoarea con
tractului. O precizare însă : activi-

La întreprinderea 
„Carpatex” din Brașov

tatea de creație, cea care a dat si dă 
tonul in acest domeniu, a rămas mai 
departe in miinile brașovenilor, co
lectiv cu o bogată tradiție si expe
riență. Or. tocmai aici se află una 
din „cheile" care explică succesul 
brașovenilor si. implicit, al produc
ției noastre de materiale textile și 
confecții pe piața externă. Dar să 
fim mai expliciți.

După cum se știe, concurenta pe 
piața mondială este acerbă. în aceste 
condiții, devine tot mai greu să pă
trunzi si mai ales să te menții pe 
piețele unor țări. Și. totuși, produsele 
întreprinderii din Brașov pătrund 
fie direct, fie sub forma confecțiilor 
și în acest an pe piețele unor țări în 
care exigentele sint deosebit de mari, 
cum sint Anglia. Canada. Statele 
Unite. Suedia. U.R.S.S., Italia. R.F.G.

— Un rol determinant în pătrunde
rea produselor noastre pe piața 
mondială — ne spune ing. Ștefan 
Predoiu. directorul tehnic al între
prinderii — l-a avut și-l are acti
vitatea de creație tehnic^. în primul 

densitate către unitățile beneficiare 
din economie să se facă numai cu 
condiția realizării de către acestea 
a sarcinilor de predare a materiale
lor refolosibile.

Sînt măsuri care promit o simți
toare înviorare în domeniul recupe
rării maselor plastice refolosibile. 
Principalul domeniu in care trebuie 
sâ se acționeze îl constituie instau
rarea. in toate unitățile furnizoare, a 
unui climat de ordine si disciplină in 
aplicarea măsurilor stabilite si mai 
ales precizarea unor răspunderi 
bine definite pentru orice în
călcare a prevederilor existente in 
acest domeniu. Spunem aceasta de
oarece, din păcate, unele cadre de 
conducere din economie, unii spe
cialiști mai privesc și acum cu su
veran dispreț masele plastice uzate, 
materialele refolosibile, în general, 
deși ele trebuie să asigure o impor
tantă sursă de materii prime, iar 
irosirea lor este strict interzisă. Iată 
de ce „Seinteia" va efectua investi
gații, în mai multe din unitățile cu 
mari restanțe în recuperarea mase
lor plastice, asupra cauzelor care de
termină neîndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Firește, există și probleme care 
țin de temeinicia cu care se funda
mentează sarcinile de plan în ce pri
vește recuperarea maselor plastice. 
Nivelurile stabilite. în acest sens, sînt 
discutate și disputate. trecindu-se 
însă prea ușor cu vederea peste sur
sele de risipă. După cum apreciază 
specialiști din Ministerul Aprovizio
nării, numai în domeniul polietile
nei de mică densitate necesară pen
tru fabricarea foliei de solarii s-ar 
putea colecta, fără eforturi deosebi
te, cel puțin 16 000 tone pe, an. Or, 
actualmente, instalațiile de prelucra
re din industria reciclării nu dispun 
nici măcar de o treime din resursa 
necesară de polietilenă de mică den
sitate. în plus, așa cum s-a arătat, 
In curind vor intra in funcțiune noi 
instalații de acest tip. „avide" și ele 
de materiale refolosibile. Or, pînă 
acum, s-au livrat industriei de mase 
plastice numai circa 1 000 de tone 
de polietilenă refolosibilă de mică 
densitate. Altfel spus, înseamnă că 
doar o foarte mică parte din resursa 
reciclabilă a luat, pînă în prezent, 
drumul firesc, drumul necesar, gos
podăresc, al reintroducerii în circui
tul economic. Iar marile restanțe în 
îndeplinirea planului de colectare în
seamnă risipă. înseamnă pagubă, în
seamnă indiferență față de o im
portantă î'esursă materială.

Ioana DABU 

rind că ne-am implicat mai direct 
in lansarea modei pe piața mon
dială, in sensul că nu mai așteptăm 
sâ ne ofere alte firme străine spe
cializate modelele pentru viitorul 
sezon (ofertă care se face, binein- 
teles. contra cost), ci ne impunem 
noi produsele noastre in lansarea 
modei cu ajutorul informațiilor pe 
car# ni le. asigură secretariatul in
ternațional al producătorilor de linii 
WOOLMARK, al cărui membru este 
și întreprinderea noastră, care ib 
orientează cu privire la tendinte'e 
evoluției modei in sezonul ce ur
mează. în felul acesta ciștigăm ele
mentul cel mai prețios : timpul. Căci 
in momentul in care pe piața mon
dială se deschid tîrgurile si expozi
țiile care dau tonul in lansarea linii
lor directoare ale modei pentru viito
rul sezon., noi avem deja pregătită 
întreaga documentație a produselor 
noastre pe care le oferim parteneri
lor externi pentru contractării in
tr-o gamă largă si variată de sorti
mente.

Dar aportul creației tehnice nu se 
oprește aici. El a sporit mult in ulti
mii ani și in ceea ce privește acor
darea asistentei tehnice pe întregul 
flux tehnologic. Inclusiv la celelalte 
întreprinderi din centrală caro exe
cută produsele proiectate la ..Carpa
tex". Inclusiv la întreprinderile de 
confecții care utilizează țesăturile 
proiectate de brașoveni. în felul 
acesta se dau soluții adecvate pen
tru rezolvarea unor probleme care 
apar în timpul pregătirii și desfășu
rării fabricației, asigurindu-se o înal
tă calitate a produselor.

Realizarea sarcinilor de plan deo
sebit de mobilizatoare in general, și 
a celor de export in special, a soli
citat colectivului întreprinderii „Car
patex" mobilizarea totală, exemplară 
a resurselor de care dispune între
prinderea : cu atit mai necesară cu 
cit. datorită unor anumiti factori in
dependenți de întreprindere, reali
zarea din plin a sarcinilor de plan la 
export a început, practic, in ultima 
lună a trimestrului I și. mai ales, in 
trimestrul II. Respectarea cu riguro
zitate a programului de fabricație, ca 
și mobilizarea întregului colectiv au 
făcut ca anumite restante ce au apă
rut în trimestrul I să fie neintîrziat 
recuperate, iar în trimestrul II și in 
trimestrul III să se realizeze cele mai 
inalte ritmuri de lucru. Fluxurile de 
fabricație, tehnologiile de lucru au 
fost reanalizatc și îmbunătățite, in 
asa fel incit să asigure îndeplinirea 
programelor de fabricație. Să exem
plificăm. La secția filatură, printr-o 
reorganizare a fluxului tehnologic la 
operația de carbonizare, s-a obținut 
un spor de producție de 25 la sută. 
Un important spor de productivitate 
și calitate s-a inregistrat si ca ur
mare a unor măsuri organizatorice la 
operația de amestec.

— Printre acestea —ne spunea ing. 
Madlena Preda, șefa secției țesătorie, 
se numără si asigurarea unei mobi
lități mai largi în folosirea oameni
lor la locurile de muncă. Concret : 
perfecționarea profesională a perso
nalului muncitor ne-a permis ca să-l 
putem folosi acolo unde era mai 
mare nevoie : ia locuri înguste, la 
acoperirea unor goluri generate de o 
aprovizionare mai slabă cu fire și co- 
loranți. Aceasta ne-a dat posibilita
tea ca mașinile noi montate, și mă 
refer la cele 40 de războaie fără su
veică. să poată funcționa ireproșabil, 
la parametrii prevăzuti.

în legătură cu perfecționarea pre
gătirii profesionale, ing. Cornel 
Bleandă. șeful secției finisai, ne-a 
relatat : „Policalificarea oamenilor 
ne-a permis, spre exemplu, ca în- 
tr-una din zilele acestea să-i putem 
trece de la operația de scămosat- 
tun.s la o altă operație unde se ivise 
un loc îngust care punea probleme 
in privința realizării unei comenzi la 
export".

Dar asemenea măsuri au fost luate 
în întreaga întreprindere. La fac
torii enumenati ar mai fi de subli
niat riguroasa urmărire a fabricației 
cu ajutorul graficelor zilnice de către 
cadrele tehnice, de „coordonatorul de 
schimb" (care supraveghează expres 
execuția fiecărei comenzi destinate 
exportului), dar și de directorii în
treprinderii. care răspund fiecare de 
cite un schimb.

Sint acțiuni, măsuri care de
monstrează că aici, la „Carpatex", 
s-a înțeles imperativul realizării cu 
prioritate a producției destinate ex
portului. că întregul colectiv ac
ționează cu răspundere și dăruire in 
acest scop.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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iN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Apropiatul Congres al educației politice și culturii socialiste va pri

lejui, firește, un cuprinzător bilanț al rezultatelor acestor importante do
menii de activitate, al gradului lor de implicare in viata spirituală a tării, 
in procesul complex, de durată al formării conștiinței inaintate, a omului 
nou. Creația literară, dind expresie activității poporului, oglindind in 
limbajul său propriu realizările și proiectele de viitor ale națiunii noas
tre, contribuie la această nobilă misiune de mare răspundere prin operele 
ce s-au Înscris, in acești ani, in conștiința maselor de cititori.

— Intr-adevăr, este o etapă fastă a 
literaturii noastre — ne-a spus scrii
torul DUMITRU RADU POPESCU, 
președintele Uniunii scriitorilor. în 
toate genurile literare au apărut 
opere remarcabile, în stare să dea 
seamă — cum zice cronicarul — atît 
de talentul si răspunderea creatori
lor. cit și, mai ales, de măreția și 
complexitatea timpului nostru, ale 
oamenilor acestei țări. Am putea 
vorbi aici despre volume de poezie 
ce definesc maturitatea creatoare a 
unor personalități distincte ale liri
cii românești de azi, precum și a 
unor poeți din toate generațiile, vo
lume a căror largă paletă a mij
loacelor de expresie confirmă strălu
cita diversitate a poeziei române pe 
fondul unității noastre ideologice, al 
concepției materialist-dialectice des
pre lume ; cărți de proză, romane ce 
cuprind și exprimă în variate sti
luri de creație larga tematică a zile
lor noastre, geografia spirituală a 
acestui timp, cărți care au în vedere 
actualitatea, dar si trecutul istoric, 
etapele importante ale formării 
noastre ca națiune, ca etat. ale afir
mării poporului , român. Firește, pa
gini dintre cele mai semnificative, 
acelea care, pină la urmă, legitimea
ză un scriitor in fața timpului, sint 
cete dedicate actualității socialiste, 
contemporanilor noștri, acestor ani 
ai revoluției, consacrate profilului 
complex al zilei de azi. Larga des
chidere a creației literare către ade
vărul actualității si al istoriei ro
mânilor își are strălucitul început in 
evenimentul crucial al vieții noastre 
politice : Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, congres 
care a pus bazele unei viziuni uni
tare asupra existentei noastre isto
rice. respectiv ■ legării zilei de azi de 
întreaga istorie a culturii naționale.

Este relevabilă, din această per
spectivă, contribuția criticii și isto
riei literare, angajate tot mai activ 
spre problematica fundamentală a 
culturii, ilustrate de puternice per
sonalități critice din toate genera
țiile. In acest cadru se înscrie și ma
siva și fertila acțiune de valorificare 
a moștenirii noastre literare — re
editarea în tiraje de masă a tuturor 
înaintașilor noștri care au însem
nat ceva pentru înflorirea și afir
marea literaturii naționale. Toate 
acestea sînt mari acte de cultură 
datorate unei generoase gîndiri po
litice si filoxofice a partidului nos
tru, potrivit căreia prezentul unui 
popor, al unei culturi se sprijină 
ferm pe înfăptuirile si acumulările 
trecutului, iar viitorul ee întemeiază 
pe „suma existentei noastre isto
rice". cum credea Eminescu. pentru 
a cărui operă s-a făcut si se face ■ 
atît de mult în acești ani despre 
oare vorbim. Nu încape îndoială că. 
in mare măsură, realizările literatu
rii noastre sînt expresia angajării 
scriitorului în prezentul socialist, în 
realitățile tării. Căci, pină la urmă, 
operele sînt acelea care certifică ati
tudinea civică « scriitorului. asu
marea si împlinirea misiunii' sale in 
cetate, răspunderile lui față de des
tinul culturii românești.

— Prin aceasta, scriitorul dă ex
presie angajării sale in formarea 
conștiinței oamenilor, in făurirea noii 
condiții umane a acestui timp. Ce 
condiții ne pot face să vorbim cu 
deplin temei despre caracterul si 
rolul educativ al literaturii ?

— Două mi se par a fi aceste con
diții pe care opera literară. întru- 
nindu-le. poate spera să aibă o in
fluentă educativă asupra semenilor 
noștri. în primul rînd, este vorba 
despre adevărul vieții, cu luminile 
și umbrele ei, în toată complexita
tea sa. Căci este vorba despre un 
adevăr nu mimai' al scriitorului, al 
cărții inspirate din viață, dar și de 
■unul al cititorului, liber, dacă nu 
este mulțumit, să închidă cartea. 
Nimic nu cred că este mai educativ 
decit adevărul, iar setea de lectură 
pe care o constatăm cu toții la citi
torii de azi confirmă că ei regăsesc, 
într-o însemnată măsură, adevăru
rile, aspirațiile, glodurile și faptele 
lor într-un număr de volume — 
poate nu atîtea cite ar trebui —, ope
re literare ale acestui timp : adevă
rul vieții., al muncii, al dragostei, al 
efervescentei acestei zile, al valorilor 
morale în care credem si pe care le 
dorim tot mai răspindite, invingind 
minusurile, carențele care se mai în- 
tîlnesc în existenta oamenilor, mi
nusuri care nu se află separate, izo-

late Intr-o .rezervație" specială a 
vieții, ci se amestecă, se întrepă
trund în foarte fine procese, trăiri, 
cu satisfacțiile și împlinirile fiecă
ruia si ale tuturor, cu mersul nostru 
înainte. Trăim un proces revoluțio
nar în care noul se confruntă cu 
vechiul. în care ceea ce frînează 
progresul se poate drapa chiar în 
haina progresului și in care modes
tia. bunul simt al unor oameni ade- 
yărați. eroi in toată puterea cuvin- 
tului, îi pot face să nu sară în ochi 
de la prima vedere. Iată de ce cred 
că neimplinirile unor cărți, paloarea 

i unor pagini ocolite de cititori pro
vin tocmai din această necaptare a 
vieții întregi, din nesesizarea com
plexelor procese ce au loc. la nivelul 
conștiinței oamenilor, ceea ee. fireș
te, duce la o imagine monocoloră a 
vieții, văduvită de autenticitatea ei 
reală. Este firesc să așteptăm din 
partea criticii noastre o mai activă 
contribuție atît în afirmarea cărților

ale vieții si operele care Ie răspîn- 
desc -r iată coloana luminoasă a is
toriei culturii si artei românești pe 
care năzuim s-o ducem mai departe.

— Valorile morale ale vieții : iată 
un obiectiv pentru a cărui descope
rire și cercetare scriitorul are la în
demână multiple căi. Una dintre ele 
fiind un contact mai strins. nemijlo
cit cu cei ce muncesc, cu făuritorii 
civilizației noastre socialiste.

— S-au dovedit de mare însemnă
tate și. parțial, fertilitate tot mai 
frecventele intîlniri cu cititorii, că
lătoriile de documentare în țară, 
pentru cunoașterea vieții, a cetății, 
a lumii noastre, a obîrsiilor. a 
eforturilor semenilor noștri, a mari
lor edificii ale timpului ne care-1 
trăim, edificii făurite nu cit ai bate 
din palme și nu într-o sărbătoare 

. continuă, ci cu eroism, cu sudoare, 
cu știință acumulată îndîrjit. cu
nopți nedormite, cu înfruntarea în
drăzneață a necunoscutului si cu
'biruirea. pas cu pas. a obstacolelor, 
a inerțiilor, a comoditătilor. a tra- 

a micului confortlului călduț, 
mental.

Iată de ce aceste modalități de 
contact, de studiere și înțelegere a 
realităților pot iuca un mare rol în 
cunoașterea mai profundă a crește
rilor lăuntrice ale oamenilor acestui

OPERE DE VALOARE, 
LA ÎNĂLȚIMEA 

CONTEMPORANILOR
NOȘTRI

de valoare, cît și In comentarea exi
gentă a lucrărilor care nu întru
nesc calitățile adevăratei litera
turi. Pe de altă parte — și aceasta 
este a doua condiție, de care depinde 
caracterul educativ al literaturii pe 
care o scriem — noi știm acum că 
nici. un adevăr, el singur, pe care 
vrem să-1 transmitem în cărțile noas
tre nu educă, nu inspiră comporta
mente umane noi dacă nu reprezin
tă o reală valoare artistică, dacă nu 
este trecut prin conștiința artistică 
a unui talent veritabil, mai mare sau 
mai mic. Critica a avut și are rolul 
său în sesizarea și impunerea valori
lor. Trebuie spus că un mare rol 
îl are cititorul nostru, un din ce în 
ce mai fin seismograf, un autentic 
detector al valorii, capabil de discer- 
nămint, instruit, și cultivat în șco
lile noastre. El este cel care a 
încurajat, a omologat, valorile și 
cărțile adevărate și tot lui i se da
torează capacitatea crescută de a 
sesiza contrafacerea, lucrarea mi
metică. lipsită de substanță, lucrări 
care, din păcate, nu lipsesc. Talen
tul. măestria, cultura sint compo
nente indisolubile ale valorii, la care 
trebuie adăugată îndată viziunea fi
lozofică și politică, aceea care orien
tează talentul, ii dă garanția că are 
ceva important de transmis oameni
lor. un mesaj pentru un om mai bun. 
mai drept, mai conștient de destinul 
său. Format la școala cărților bune 
și adevărate, cititorul, la rindul său, 
este un judecător drept si exigent, 
care respinge monotonia, uzura mo
rală pe care le răspîndesc unele din 
paginile ce văd lumina tiparului. Om 
al unei societăți constructive, dina
mice, cu un dezvoltat simț pentru 
autenticitatea 
ieste, el este 
eroul cărților 
valoroase. în 
cărți, alături de întregul 
de mijloace si modalități ale vastei 
activități politico-ideologice și cul- 
■tural-artistice din țara noastră, pot 
năzui să se constituie în valori for
mative. modelatoare în complexul și 
permanentul proces de elevare a 
conștiinței, de creștere a valorilor 
din om așa încît să devină mai con
știent de sine însuși : de ceea ce 
trebuie să fie pentru sine si pen
tru societate. Acesta este un om 
conștient de destinul său. responsa
bil de tot ce se petrece în jurul 
său : pe lingă care istoria nu trece, 
pur și simplu, ci el. fiind in cîmpul 
magnetic al istoriei, o și făurește, 
făurindu-se pe sine. Valorile morale

timp eroic, In sesizarea cu mai mul
tă acuitate. cu autoritatea de 
nedezmințit a faptului de viată au
tentic a tumultului constructiv al 
tării. E necesar, așadar, nu de a 
coborî in viată, ci de a urca la ade
vărurile ei și ale oamenilor, de a le 
capta, direct de la izvor, acolo unde 
aceste nuclee de energie materială 
și spirituală ale patriei se desăvîr- 
șesc și unde se • află punctele fier
binți ale prezentului socialist. Gă- 
seso pilduitor, de aceea, faptul că. 
vorbind tocmai despre o artă făuri
tă din viată, din cunoașterea vieții 
și muncii poporului nostru, despre 
necesitatea întăririi contactului cu ci
titorii, cu beneficiarii operelor, cu ce
tățenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apela la unul din marii scriitori ro
mâni pentru a ne îndemna. încă o 
dată, să ieșim in viată, să cunoaș
tem mai bine și să surprindem mai 
convingător in paginile noastre aces
te vremuri mărețe. „Zadarnic învîr- 
tim condeiul și ne pierdem vremea 
— scria G. Căiinescu — din curata 
reflecție nu iese nimic 1 De aceea, 
noi toti trimitem pe artist pe șantie
re să cunoască viața și oamenii, 
știind că arta este o oglindire a vie
ții. Prin urmare, doi sînt termenii 

' .ce trebuie împreunați concret si cu 
valoare universală : viata si 
Cind 
noscut si cunosc asemenea 
transformări, 
șantier, cind 
ridicat astfel 
dăinui peste ___  ____
Dunăre—Marea Neagră. Transfăgă- 
rășanul. Metroul, cind atîtea si atitea 
mari fapte datorate constructorilor 
de azi se petrec sub ochii noștri, 
cum ar putea scriitorul să nu iasă 
pe șantiere, in tară, să-i cunoască 
mai bine pe autorii acestor ctitorii ? 
O idee-program a activității Uniunii 
scriitorilor este, de aceea, tocmai 
aceasta : intensificarea contactelor 
directe cu 'cititorii, cu oamenii 
muncii. în cetățile industriei româ
nești, pe ogoare și, de asemenea. în 
itinerare eroice ale trecutului nostru, 
pe urmele luptelor -pentru elibe
rarea patriei, ale victoriilor plătite 
cu sînge la Mărăști. Mărășești și 
Oituz. Sînt documentări și întilniri 
ce îmbină cunoașterea istoriei națio
nale cu a mărețelor înfăptuiri de 
azi. La ele participă numeroși 
scriitori, de la unii care au luptat 
ei inșisi pentru eliberarea patriei și 
pină la poeți Si prozatori din contin
gentele cele mai tinere ale scrisului 
nostru. Așa s-au născut cîteva cărți

In epoca noastră, „Epoca Nicolae Ceaușescu", de 
amplu efort colectiv pentru edificarea socialismului și 
comunismului pe pămintul României, virtuțile spiritului 
revoluționar — străbătute de fiorul cald al romantis
mului și umanismului - capătă un înțeles, o însem
nătate majoră mai ales acum, ÎN PREAJMA CONGRE
SULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE.

De ce ? Și pentru că este un moment de bilanț ; și 
pentru că socialismul nostru este o orinduire profund 
și permanent revoluționară ; și pentru că, încă de la 
început, comuniștii români au promovat consecvent și 
au ridicat spiritul revoluționar la rang de politică și

— Ce înțeleg eu prin 
spirit revoluționar ? în 
primul ritid muncă nepre
cupețită. ne spunea Nicolae 
Popa, secretarul comitetu
lui de partid de la între
prinderea „Neptunj1 din 
Cimpina. Muncă și învăță
tură. Adică autodepășire. 
Oamenii trebuie crescuți 
in spirit comunist. Și eu, 
acum 25 de ani, cind tn-am 
angajat aici, am fost aju
tat să înțeleg ce e munca 
de educație. La început 
credeam că-i simplu, că e 
suficient să fii ferm, neîn
duplecat, înainte ii repe- 
zeam de nu se vedeau pe 
cei care greșeau. Pe tineri 
mai ales. Nu-i bine. Tre
buie să le fii și pedagog. 
Tinerii care vin astăzi in 
uzină au școală mai mul
tă, știu 
dair eu 
„Tu ee 
fi bine 
zici de 
Ori 
Uite, așa oa tov. 
Gheorghe Miloiu, 
pregătirii fabricației- .

— Despre cine e vorba ?
— Despre un om deose

bit. Un tehnician desăvir- 
șit. Uzina l-a format. Aici 
a devenit ceea ce este. 
Adică? Unul dintre marii 
specialiști din țară în ma
terie de reductoare. In 1975 
și-a susținut teza de docto
rat cu o temă din dome
niul angrenajelor. A publi-

și meserie bună, 
tot nu-i slăbesc : 
faci seara? N-ar 
să continui ? Ce 

școala de maiștri ? 
chiar de facultate ? 

ling, 
jefui

cat zeci de lucrări pe a- 
ceastâ temă. Multe i-au 
fost traduse în Cehoslova
cia, Iugoslavia, Anglia, 
S.U.A... Repet, acest om 
s-a format la noi, în mij
locul nostru, in fabrica 
noastră. O fabrică în care, 
pină acum dpuă decenii și 
ceva, se „produceau" plite 
pentru sobe și buccele 
pentru căruțe și care acum 
produce tehnică de virf și 
datorită unor oameni ca 
dr. Miloiu. Mulți i-au ur
mat exemplul, iar tinerii 
se conving că din muncă 
vin toate satisfacțiile, din 
dorința de autodepășire. 
din învățătură și din cin
ste. A cultiva astăzi la ti
neri spiritul revoluționar 
este lucrul cel mai impor
tant. Ce-i drept. sintem 
permanent sprijiniți și În
drumați de către comitetul 
orășenesc de partid, dar 
nu-i prea ușor. A sădi con
vingeri în sufletul unui 
tînăr înseamnă să fii tu in 
primul rînd un bun educa
tor — motiv pentru care 
întreaga noastră preocupa
re este orientată 
perfecționarea 
nostru de partid, 
me și mijloace 
fiecărei categorii 
pătrundem apoi către indi
vid. Organizăm și discu
ții pasionante despre so
cietate. muncă, răspun
deri, învățătură, căsăto
rie... Viața confirmă că sin-

către 
activului 
Prin for- 
specifice 
de tineri,

în sprijinulde reportaje, una despre „magis
trala albastră", alta despre oamenii 
cimpiei românești de azi. despre fap
tele și munca lucrătorilor din agri
cultură. Astfel de documentări des
chid perspectiva unor opere viitoare 
pentru care, desigur, este necesară 
o cantitate de muncă individuală, 
dar credem că fără o cunoaștere cu
prinzătoare si adîncită, fără dezba
terea cu oamenii muncii. întreținind 
viu dialogul între cei ce scriu și cei 
pentru care se scrie, nu se pot naște 
marile cărți ale acestui timp. De 
altfel, Iluștrii noștri înaintași, Re- 
breanu, Sadoveanu ș.a„ ne certifică 
în acest sens, fiindcă marile lor cărți 
sint rodul cunoașterii nemijlocite a 
realități, al unei experiențe de viață 
trăită, care au fertilizat geniul lor 
creator.

— In contactele despre care vor
biți trebuie 
tant aspect 
diversificări 
artistice și 
rea" ei, precum și depășirea unor ac
cepțiuni înguste despre formele 
„vieții literare". Căci aceasta nu se 
reduce, evident, la ședințele Uniunii 
scriitorilor și nici măcar la acțiunile 
ce au loc la sediu. Prin „viață lite
rară" înțelegem și activitatea scriito
ricească a fiecărui autor, dar si con
tactele cu viața socială, constructivă 
a țării, dezbaterile cu cititorii, coloc
viile, intilnirile, altfel spus 
treaga diversitate a formelor 
care scriitorii, oameni ai 
pot cunoaște și înțelege __ .. _
realitățile, aspirațiile si împlinirile 
contemporanilor lor.

— Intr-adevăr, așa este, iar demo
cratizarea de care vorbiți — efect 
benefic și parte integrantă in demo
cratismul societății noastre — lăr
gește înțelesul unor noțiuni, duce la 
părăsirea unora înguste', anacronice, 
între altele. „descentralizarea" : 
avem scriitori în toată tara, nu doar 
la București, și ei provin din sau 
exercită profesiuni foarte 
de la lucrători in mine, pe șantiere, 
în fabrici pină la universitari, cer
cetători științifici, profesori. Pe lin
gă unele asociații ale scriitorilor am 
organizat, conform statutului nostru, 
cenacluri ale Uniunii scriitorilor. în 
scopul de a ajuta talentele de ori
unde să se formeze și să se afirme, 
creind astfel cadrul propice dezbate
rilor și intîlnirilor creatoare, fertile 
pentru fiecare, dar si pentru ridi
carea nivelului vieții spirituale din 
locurile respective. Acești oameni 
talentati sînt și animatori ai vieții 
culturale si. la rîndul lor. promotori 
ai altor valori. încă neștiute. Consi
der că este o formă democratică de 

■ receptare și selectare a talentelor din 
rîndul maselor de oameni ai muncii, 
de fructificare a condițiilor ca ei să 
aibă un larg acces nu numai la bu
nurile culturale, dar și la crearea lor.

Congresul educației politice si 
culturii socialiste, el însuși reprezen
tativ forum al democrației muncito- 
rești-revolutionare de dezbatere a 
căilor înfloririi continue a spiritua
lității naționale, de formare a omu
lui nou. cu o conștiință înaintată, 
este un moment deosebit de impor
tant in viata noastră politică si ideo
logică.

Cred că sint în asentimentul cole
gilor mei spunînd că sintem profund 
preocupați de perfecționarea tuturor 
laturilor muncii noastre. Creația 
tinde spre autoperfectionare. dintr-o 
firească dorință a exponentilor ei de 
a cuprinde mai larg și mai complex 
realitatea, viata care ne inspiră 
operele,. E de datoria noastră, a tutu
ror să' găsim modalitățile adecvate 
de a capta. într-o diversitate de sti
luri. polivalenta epocii noastre domi
nate de un mare suflu creator și de 
a găsi puterea de a da adevărului 
din operele noastre o mai mare 
strălucire, din perspectiva generoasă 
a ideologiei partidului nostru. De a 
scrie acele cărți ne care ni le dorim 
și cu care sîntem datori fată 
timpul nostru, cărțile visate de 
și visate de contemporanii noștri 
dreptățiți în aspirația lor de a 
pagini durabile despre epopeea 
care o înfăptuiesc. De a fi, astfel, 
acele voci ale prezentului in care 
prezentub, nostru dorește pe drept 
cuvint să se audă, să se recunoască. 
Niciodată adevăratul creator nu se 
poate declara mulțumit de opera sa 
și a cere mai mult de la tine însuți 
e a gîndi și năzui in spiritul legii 
intime a creației înseși. Avem con
știința de a fi. împreună cu cărțile 
noastre, in cetate : sintem cetățeni 
ai unei țări in plină efervescență 
constructivă, creatoare și. trăind „in 
miezul unui ev aprins", datori sîn
tem să-i dăm „a-nsuflețirii noastre 
vamă".

să vedem și un immor
al continuei adinciri si 

a democratizării vieții 
literare, „descentraliza

in- 
prin 

vremii lor, 
mai bine

diverse.

V

educației multilaterale
Rezultatele remarcabile înregis

trate în țara noastră în toate dome
niile de activitate, în anii care 
au urmat istoricului Congres al 
IX-lea, de cind in fruntea parti
dului nostru a fost-ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrează cu 
argumentul convingător al faptei 
justețea politicii partidului și sta
tului nostru, caracterizată prin ri
gurozitate științifică, clarviziune, 
realism și cutezanță revoluționară. 
A fost creată în țara noastră o eco
nomie modernă și dinamică. Dispu
nem astăzi de o puternică bază teh- 
nico-materială, repartizată armonios 
pe întreg teritoriul patriei noastre, 
de un ridicat potențial tehnico-pro- 
ductiv.

Documentele Congresului al 
XlII-lea al partidului au subliniat 
necesitatea trecerii în etapa actuală 
de la dezvoltarea extensivă la cea 
preponderent intensivă, prin accen
tuarea laturilor calitative, reduce
rea consumurilor specifice de mate
rii prime, energie și combustibili, 
creșterea productivității muncii, a 
eficienței economice, mecanizarea, 
automatizarea și cibernetizarea pro- 
oesului de producție, reaiizarea de 
produse competitive.

Dar, așa cum sublinia 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, nici 
ces de automatizare,

secretarul 
tovarășul 
un pro- 

robotizare, 
modernizare a producției nu pot în
locui factorul uman al căr.ui rol In 
înfăptuirea progresului și civiliza
ției, al dezvoltării economice și so
ciale este și va rămîne hotăritor. 
De aceea, problema pregătirii forței 
de muncă și a ridicării continue a 
nivelului ei de calificare în pas cu 
cele mai noi cuoeriri ale științei și 
tehnicii constituie una din preocu
pările dominante ale politicii parti
dului nostru.

Factorul principal de pregătire a 
forței de muncă este învățămîntul, 
căruia 1 s-a acordat de către parti-

dul și statul 
bită. După 
baza sa stă

nostru o atenție deose- 
cum este cunoscut, la 
astăzi concepția inte

grării sale organice cu cercetarea 
științifică și cu producția, o concep
ție profund revoluționară elaborată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Bazat 
pe cele mai noi cuderiri ale științei 
și tehnicii, învățămintul de toate 
gradele este chemat astăzi să dea 
elevilor și studenților un larg ori
zont științific, tehnic și cultural și 
să asigure o bună legătură cu prac
tica, astfel încît absolvenții școlii 
să se poată încadra la locul de 
muncă într-un timp relativ scurt și 
cu întreaga lor capacitate de muncă.

Un rol deosebit de important in 
Îndeplinirea sarcinilor importante 
ale invățămîntului de toate gradele 
în nobila sa misiune de educare a 
întregului popor revine in mod 
firesc cadrelor didactice, dar și 
manualelor. Asigurarea acoperirii 
tuturor disciplinelor cu materialul 
didactic corespunzător — manuale, 
cursuri de înalt nivel, culegeri de 
probleme, îndrumare de laborator și 
de proiecte etc. — a fost o preocu
pare continuă a Ministerului Edu
cației și Invățămîntului și a tuturor 
universităților și institutelor de în- 
vățămînt superior. Dar, oricît de bun 
ar fi acest material didactic, școala 
nu poate înarma 
solvent cu tot ce 
in viață, pentru 
datorită ritmului 
voltare a științei , 
face noi descoperiri și noi invenții 
pe care absolventul va trebui să le 
asimileze in mare măsură singur. 
De aceea mi se pare că rolul școlii 
nu trebuie să fie numai acela de a 
da cunoștințe tinerilor, ci și de a-i în
văța să învețe singu'ri, de a-i educa 
multilateral.

Apreciind deci în mod deosebit 
eforturile făcute și rezultatele ob
ținute in elaborarea unor manuale

re viitorul ei ab- 
va avea el nevoie 
simplul motiv că, 

accelerat de dez- 
și tehnicii, se vor

C. STANESCU

realității în cârc tra
și trebuie să fie si 
noastre adevărate și 

chip firesc, asemenea 
ansamblu

<*.

arta", 
orașele și satele tării au cu- 

uriașe 
cind Capitala este un 

oamenii acestei tari au 
de obiective ce vor 
timp, precum Canalul

de normă morală pentru formarea omului nou, con
știent, stăpîn pe sine, pe lucrul său și pe țara în care 
trăiește.

Cum se reflectă această politică în conștiința oame
nilor, a comuniștilor în primul rînd ? în ce măsură, la 
rindu-le, profesează și promovează această politică ? 
Ce înțeleg ei acum, în vara lui '87, anul Conferinței 
Naționale a partidului, prin om nou ?

lată întrebări cărora, prin 
nirle de față încearcă să 
invocind fapte.

un 
in

oameni, faptele și opi- 
formuleze răspunsurile

tem pe drumul cel bun. A 
educa tinerii înseamnă a-ți 
asigura viitorul...

Cum anume ?
Iată ce ne-a răspuns

Lazăr Ifrim, 48 de ani, că-

schimbi, să capete convin
geri comuniste.

— Adică ?
— Mai bine vă dau 

exemplu. Undeva,
munți, trebuia săpată o 
galerie. Nu în Maramureș, 
în altă parte. Sarcina am 
primit-o eu, așa că mi-am 
ales eunoscuți. Și ne-am 
dus. E undeva, la o vamă 
a cucului, la 1 800 m alti
tudine. Acolo și-n iunie 
mai e zăpadă... Ne-au ca
zat în niște cabane ale fo
restierilor. Aveam și un 
fel de cantină. Televizor 
nu, radio nu... Vîntu! te 
lua de pe picioare și te 
țipa jos. iar stinca minca

timp toate schimburile lui 
le-am făcut eu. După două 
zile apare vesel nevoie 
mare și ne povestește cum 
s-a distrat la o cabană tu
ristică. Să dai cu el de va
tra galeriei, nu alta. L-am ' 
muștruluit, i-am pomenit 
de lege, de disciplina mun
cii. I-am pus în mină un 
plic închis : „Ia-1 și du-te 
cu el la șef". Ce-i asta ? 
m-a întrebat. „Propunerea 
pentru desfacerea contrac
tului de muncă". („Așa 
să-1 sperii", mi se spuse
se). S-a convins că nu glu- 
țneam și a plecat furios. 
După un ceas era înapoi. 
De ce ? Păi, în plicul cu 
pricina am scris că „Tova-

bine 
Care

Însemnul de personalitate al omului nou:

FAPTELE REVOLUȚIONARE
Nicolae Popa are drepta

te. A cultiva la tineri — 
dar nu numai — acum și 
aici, spiritul revoluționar, 
convingerile comuniste 'în
seamnă a apropia de 
noi societatea comunistă. 
Fiindcă numai așa pot fi 
explioate uriașele trans
formări revoluționare în
făptuite de comuniști in
tr-un timp istoric atît de 
scurt : prin profundul ata
șament al tuturor celor ce 
muncesc față de patrie, de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In toa
tă țara se depun eforturi 
sporite pentru făurirea oa
menilor noi, multilateral 
dezvoltați într-o societate 
multilateral dezvoltată. De 
aceea se acționează peste 
tot asupra atitudinilor, 
comportărilor, mentalită
ților...

sătorit, tatăl a patru co
pii, miner, șef de formație 
la întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geo
logice Maramureș. Este 
comunist din 1966, distins 
cu Ordinul și cu Medalia 
Muncii. Om de nădejde, 
este trimis să lucreze unde 
este mai greu, fie că e 
vorba de săpat galerii în 
Maramureș sau în oricare 
alt loc din munții noștri. 
Zice :

— Om nou ? Spirit revo
luționar ? Nu-s tare-n 
vorbe, dar cred că, atîta 
cit trăiește, omul se tot 
înnoiește, încearcă să se 
ridice în rînd cu ceilalți. 
Cind nu poate singur e da
toria celor din jur să-1 
ajute. Omul nu trebuie lă
sat să se piardă, dar nici 
nu trebuie bruscat. E bine 
să ai tact, dacă vrei să-1

tot un sfredel la două ore. 
Cei care lucraseră înain
tea noastră acolo săpa- 
seră 300 de metri de gale
rie in trei ani. Noi am 
făcut o înaintare de 600 de 
metri in cinci luni, nu ne 
place încetineala.

Toți ortacii au fost la 
înălțime. V-am spus, eu îi 
alesesem. Da’ o dată unul 
a dispărut. Se numește 
F.A. Ca miner ii întrece pe 
toți. Cind lipsește el iți 
vine să-ți muști miinile. A 
lipsit o zi. L-am căutat 
prin împrejurimi. Nimic ! 
A doua zi la fel. Șefii de 
acolo mi-au zis : „Măi, tov 
Lazăr, ortacul ăsta al du- 
mitale e miner foarte bun, 
știe meserie pe cinste, dar 
trebuie lecuit de boala ab
sențelor. Hai să-i facem 
una să ne țină minte cit o 
trăi". Și m-au învățat cum 
să procedez cu el... Intre

rășul F. A. a fost învoit de 
mine timp de două zile". 
S-a pus pe treabă și a re
cuperat tot. Știu că gestul 
meu ar fi putut să insemne 
toleranță...

— Care, recunoașteți și 
dv., e departe de spiritul 
revoluționar.

— Aveți dreptate, dar 
nu... în toate cazurile. Si
gur că trebuie să fim in
toleranți cu indisciplinații, 
chiulangiii, indiferenții, 
oamenii fără cuvînt, nesta
tornicii, cu cei slab califi
cați. împotriva lor trebuie 
să acționăm permanent, 
pină cind scoatem din ei 
tot... sterilul. Dar sînt ca
zuri și cazuri. Spiritul re
voluționar presupune 
spirit de orientare, 
ne învață partidul.
dul este profesorul nostru,

și 
Așa 

Parti-

al minerilor. Munca 
educație cere tact, pe fie
care trebuie să-1 iei alt
fel. Un bun educator tre
buie să cunoască oamenii, 
să știe ce e bun și ce e 
rău in fiecare. In cazul de 
mai sus știam — și nu nu
mai eu, ci și ortacii — că 
F. A. are un fond bun, iar 
ca miner e și mai bun. 
D-aia am hotărît atunci 
să-1 iertăm. Asta a fost 
acum doi ani, acum omul 
este fruntaș, n-a mai gre
șit.

Iată un miner care a în
țeles și a „predat" 
lecția întrajutorării,
și ea face parte organică 
din spiritul și fapta revo
luționară. Un miner dove
dește că poate fi și 
celent profesor 
nouă, comunistă, 
mai în vorbe, ci 
ca de zi cu zi.

— Noi, comuniștii, tre
buie să acționăm mai ales 
asupra atitudinilor, 
spunea Aurelian 
primarul orașului Cîmpu- 
lung Moldovenesc. ~ 
că — așa cum ne-a atras 
atenția secretarul general 
al partidului — .omul nu 
trebuie considerat o sim
plă forță de producție. 
Munca rvu este un scop în 
sine, este un mijloc. Toate 
eforturile noastre au fost 
orientate spre modelarea 
atitudinilor oamenilor cu 
care lucrăm, pentru crea
rea u>nor atitudini comu
niste prin cultivarea spiri
tului revoluționar. Este 
vorba de un spirit nou, de 
o atitudine nouă față de 
muncă, față de semeni și 
chiar față de tine. . Con
cret ? Am pornit de la pre- . / 
misa că omului, cu deose
bire omului nou. nu-i sint 
permise „staționarea pe 
tușă", contemplarea pasivă 
a vieții. Asta ar însemna 
un fel de autoexcludere 
din realitatea vie a pre
zentului. Menirea omului 
este să răspundă „prezent"

de 
Și 
in

un ex- 
etică 

nu nu- 
practi-

ne
Rotaru,
Pentru

aici și acum. Cum am pro
cedat ? Contactul perma
nent. cu oamenii este o 
condiție sine qua hon, mai 
ales pentru un activist de 
partid. Și azi, mai mult 
ca oricind, toți sintem ac
tiviști. Nu poți soluționa 
nimic dacă nu pornești de 
la realitate. Iar realitatea 
n-o poți cunoaște din bi
rou, ci din contactul cu 
oamenii. Acordăm multă 
considerație propunerilor 
oamenilor, facem tot ce 
depinde de noi in vederea 
asigurării cadrului nece
sar pentru stimularea cri
ticii și autocriticii, încre
dințăm sarcini concrete 
fiecărui membru de partid 
și dăm ajutorul necesar în
deplinirii lor cu succes, fo
losim învățămîntul de 
partid, toate celelalte mij
loace pentru stimularea 
gindirii fiecăruia ; fiindcă 
gîndirea. filtrarea ideilor 
și faptelor prin propriul 
mod de a înțelege al fie
căruia joacă un rol deter
minant. Sînt multe de spus 
în acest sens...

Intr-adevăr, multe, foar
te multe. Ca și căile 
cultivare a spiritului 
voîuționar — pe care 
recomandă partidul,
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Multă dreptate are acela 
dintre interlocutorii noștri 
atunci cind afirmă: „Parti
dul ne este profesorul". 
Partidul este profesorul 
țării întregi. Profesorul 
sub îndrumarea căruia că
pătăm convingeri fiindcă 
argumentele aduse sînt 
fapte. Fapte izvorite dUn 
spiritul revoluționar, fapte 
care — cum spun minerii 
— înlătură sterilul din via
ță, din oameni. Fapte care 
transformă și ne transfor
mă. Fapte care conferă, 
prin autenticitatea lor, di
mensiuni noi — pe măsu
ra zilelor ce le trăim — 
procesului de educație co
munistă.

de 
re

ni le 
to-

școlare și universitare de înalt ni
vel, trebuie să observăm că elevul 
sau studentul, pentru a-și lărgi cu 
adevărat orizontul său științific și 
cultural, are nevoie să asimileze și 
alte elemente de cultură decit cele 
din manuale, și aceasta nu după 
terminarea studiilor, ci in timpul 
pregătirii școlare sau universitare.

Congresul al treilea al educației 
politice și culturii socialiste, eve
niment de mare importanță în 
viața culturală a țării noastre, con
stituie un prilej de a prezenta unele 
sugestii cu privire la modul cum in
stituțiile noastre de cultură ar pu
tea sprijini in continuare învăță- 
mintul nostru de toate gradele. 
M-aș referi, in primul rînd, la acti
vitatea editorială. Cred că ar fi bine 
ca în planurile editoriale să apară 
în anii următori cit mai multe lu
crări de sinteză. Este cunoscut că 
aproape în toate domeniile de ac
tivitate — cercetare științifică, teh
nică, creație literară și artistică etc. 
— procesul de dezvoltare cunoaște 
perioade de diversificare alternate 
cu perioade de sinteză, de generali
zare. Operele de sinteză sînt deose
bit de valoroase pentru deschide
rea orizontului științific și cultural 
și prin aceasta deosebit 
pentru cel ce dorește să se inițieze 
in domeniul respectiv. Mă gîndesc, 
de exemplu, la o sinteză a gindirii 
umane, o crestomație filozofică cu- 
prinzînd texte comentate ale celor 
mai mari gînditori ai lumii, lucrare 
care se lasă mult așteptată și care 
ar fi deosebit de utilă tineretului 
dornic să-și Însușească acest tezaur 
de neprețuit al omenirii. Mă gin- 
desc, de asemenea, la o lucrare de 
sinteză privind istoria poporului 
nostru. în care să fie înfățișate mo
mentele importante din trecutul 
nostru glorios de luptă și jertfă, dar 
și din vremurile de -restriște, cu 
toată argumentarea necesară, sobră, 
dar convingătoare, pentru că istoria 
noastră e frumoasă prin ea însăși, 
prin faptele eroioe simple, dar pline 
de semnificație, ale strămoșilor 
noștri, nefiind nevoie de a le a- 
dăuga prea multe adjective. Mă gîn
desc apoi Ia o antologie de litera
tură română șl la una de literatură 
universală, cuprinzind texte comen
tate ale celor mai mari scriitori și 
care ar putea trezi gustul pentru li
teratură al tinerilor de astăzi, din 
care o parte, sub influența unor 
mijloace moderne de informare, a- 
cordă un timp tot mai redus lectu
rii de opere literare valoroase. In 
sfirșit, o editare de lucrări dc sin
teză pentru elevi în diferite do
menii ale artei (muzică, pictură, 
sculptură etc.) ar fi la fel de utilă.

O lucrare de sinteză în domeniul 
culturii tehnice ar avea și ea un 
deosebit rol educativ, pentru că as
tăzi cultura tehnică trebuie să de
vină o componentă a culturii gene
rale a omului modern. Desigur, o 
asemenea lucrare nu ar trebui să se 
limiteze la prezentarea unor obiecte 
tehnice, ci ar trebui să analizeze 
modul cum a evoluat gîndirea teh
nică, pentru că în cultură trebuie, 
să fie incluse valori perene, și nu 
bunuri trecătoare. Or, gîndirea teh
nică, întocmai ca și creația literară 
sau artistică, este o valoare a spi
ritului uman, care se manifestă in 
cele mai variate forme, 
asemenea lucrare este 
greu de elaborat.

Firește, lista lucrărilor 
mai poate fi continuată 
gindim, de exemplu, la diferitele 
domenii ale științei. Aș dori doar 
să precizez că nu am in vedere lu
crări de strictă specialitate, de foar
te înalt nivel, și nici lucrări dc 
popularizare, ci lucrări care să se 
adreseze unui absolvent de liceu 
sau chiar unui specialist, dar din alt 
domeniu. Consider că asemenea lu
crări de sinteză, redactate la un ni
vel suficient de ridicat, dar cu un 
stil foarte clar, pot contribui la o ri
dicare a nivelului cultural general, 
fiind ■ în primul rînd utile elevilor 
ca lectură suplimentară, dar nu nu
mai lor.

In ceea ce privește creatorii de 
artă și scriitorii, cred că este nece
sar ca aceștia să se apleoe mai mult 
asupra tineretului școlar de diferi
te virste, să-1 cunoască mai bine 
sub toate aspectele, să-i sesizeze 
nevoile lui spirituale, problemele 
care-1 preocupă, aspirațiile lui și 
să caute, prin operele lor, să răs
pundă mai bine acestor aspirații, 
imbinind armonios preferințele lor 
cu țelurile inalte ale politicii parti
dului și statului nostru în domeniul 
culturii și al educației socialiste. Nu 
trebuie uitat că populația școlară 
reprezintă în țara noastră aproxima
tiv un sfert din întreaga populație 
a țării. Nu trebuie uitat, de aseme
nea, că in timpul școlii sufletul 
tinărului este deosebit de plastic și 
că, prin felul cum este modelat in 
școală, educația pe care o primește 
acolo și cultura pe care o asimi
lează in această perioadă (literatu
ra, operele de artă, concertele, tea
trul, cinematograful etc.) își pun 
amprenta asupra restului vieții 
sale. De aici marea, imensa răspun
dere a creatorilor de cultură atunci 
cind se adresează tineretului.

Caracterul educativ al creațiilor 
culturale trebuie să fie firesc, con
vingător. Și aici adjectivele, exage
rările pot avea efect contrariu. Am 
să dau un singur exemplu : educa
ția patriotică. Ea trebuie să dezvol
te un sentiment natural : acela al 
dragostei de patrie. Este tot atit de 
firesc să-ți iubești patria cum este 
firesc ca un fir de iarbă să iubească 
pămintul care-1 hrănește, soarele 
care-1 încălzește și picătura de 
rouă. Pentru că patria întruchipea
ză munca înaintașilor, a moșilor și 
strămoșilor noștri și munca noastră 
și, firește, nu există bun mai de 
preț in lumea aceasta decit rodul 
muncii omenești. Dragostea de pa
trie, de pămintul strămoșesc expli
că eroismul legendar al ostașilor 
noștri, acum 70 de ani, la Mărăști, 
Mărășești și Oituz, în înfruntarea 
celei mai puternice armate din 
lume pină la acea dată.

Este o datorie de onoare a tuturor 
instituțiilor, a tuturor oamenilor de 
cultură din țara noastră ca. împre
ună cu cadrele didactioe din învă- 
țămint, să-și aducă o contribuție și 
mai mare in viitor la educarea ti
neretului patriei in spiritul înalte
lor idealuri pe care partidul și sta
tul nostru le pun în fata noastră, 
a tuturor, de a înfăptui neabătut 
Programul partidului, directivele 
celui de-al XlII-lea Congres al. 
partidului, de a ridica țara noastră 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

de u tile

Desigur, o 
destul de
de sinteză 
dacă ne

Mircea BUNEA Acad. Radu P. VOINEA
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- forța făuritoare de conștiințe noi, revoluționare
Cronica zilei

(Urmare din pag. I) 
sionantă, prin îmbinarea armo
nioasă a grijii pentru dezvoltarea 
creatoare a teoriei si gindirii social- 
politice marxiste cu preocupările 
pentru intensificarea activității și 
diversificarea formelor de educație 
socialistă revoluționară a maselor 
largi de oameni ai muncii.

Rolul activ al factorului conștient 
sporește pe măsura înaintării pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această idee 
esențială o evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cind sublinia că, 
dacă ne propunem să transformăm 
societatea, să cunoaștem tainele na
turii și ale lumii in care trăim, „tre
buie să ne propunem mai cu seamă 
să transformăm eonștiinta omului. 
Fără aceasta nu putem să transfor
măm nici societatea".

Din această perspectivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus intr-o lu
mină nouă raportul existență-con- 
știință. in deplină concordantă cu 
experiența socială contemporană și 
obiectivele specifice ale făuririi so
cietății socialiste și comuniste in 
tara noastră. Printr-o elaborare teo
retică de excepție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat in
consistenta acelor interpretări care 
considerau conștiința drept o rezul
tantă mecanică, un act reflex al 
prefacerilor din sfera existentei, 
respingind tendințele de fetișizare a 
răminerii in urmă a conștiinței și 
indemnind la intensificarea activi
tății politico-educative, astfel incit 
conștiința să înainteze chiar cu un 
pas Jn fața existentei social-istorice, 
devenind astfel o pirghie a progre
sului nostru social-economic, o ade
vărată forță motrice a devenirii 
noastre socialiste și comuniste. A- 
ceastă idee reprezintă miezul unei 
concepții originale in ce privește 
unitatea dintre existența și conști
ința socială, ce se înscrie ca o re
marcabilă contribuție la îmbogățirea 
materialismului dialectic și istoric, a 
teoriei revoluționare.

Argumentînd necesitatea intensifi
cării eforturilor tuturor factorilor 
cu responsabilități în domeniul fău
ririi omului nou. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu descifrează di
mensiunea concepției marxiste des
pre omul ..total". multilateral, 
omul umanizat prin cultură. prin 
creație, îmbogățit prin valorile 
omeniei, echității, dreptății, solida
rității, prin aspirația către zonele 
inalte ale cunoașterii, către manifes
tarea multilaterală. încă la Con
gresul al X-lea al partidului se 
schița o definiție a ceea ce trebuie 
înțeles prin formarea conștiinței so
cialiste. aceasta implicind „atit cu
noașterea temeinică a ceea ce este 
valoros in domeniul culturii, științei 
și tehnicii contemporane, stăpinirca 
deplină n profesiunii, cit și însu
șirea concepției despre lume și so
cietate a partidului nostru — mate

DE ZIUA PRESEI ROMÂNE
(Urmare din pag. I)
ța celor mai înaintate colective 
muncitorești.

Presei noastre ii revine misiu
nea de supremă onoare de a si
tua in centrul activității sale omul, 
formarea și creșterea sa pe coor
donatele spiritului revoluționar ; 
omul, cu munca sa. cu voința sa, 
cu aspirațiile sale, faptele pildui
toare prin care milioane și mili
oane de cetățeni ai patriei se dis
ting zi de zi. Partidul cheamă pre
sa să identifioe și să aprindă re
flectoarele asupra acelor concetă
țeni ai noștri care, mobilizați de 
cele mai inalte idei ale timpului, 
se dovedesc prin munca și prin 
viața lor a fi purtători ai noului, 
exponent! ai concepțiilor comu
niste despre lume si viată, 
luptători pentru înfăptuirea mari
lor obiective pe care construcția 
socialistă le ridică in fața poporu
lui român in această etapă a dez
voltării sale.

RESPIRAȚIA PĂMÎNTULUI
(Urmare din pag. I)
cite, să se prezinte in 
toamnă la căminul cultu
ral. Era. in clasei a Xl-a, 
te pregătea pentru viitor, 
visa să urmeze arta dra
matică Nu ne-am întrebat 
cum ne numim, mai bine, 
am fi sfiit poate schimbul 
sincer de cuvinte. De alt
fel, zilele cit am fost găz
duită la Rucăr, cit am 
umblat, am văzut, am 
auzit, am gîndit. am dis
cutat fără stinghereli si 
iscodiri inutile. Mă sim
țeam a timpului de astăzi 
Si a timpului primordial, 
intre oameni stăpini pe 
valoarea lor și imi îm
prospătam privirea, auzul, 
cuvintul fără nici o fe
reală.

într-o noapte senină, pri
vind mișcarea stelelor. 

rialismul dialectic si istoric —. for
marea unei atitudini cetățenești îna
intate".

în spațiul acestei exigente pro
gramatice s-a acționat in ultimele 
decenii cu maximă perseverență. De 
o mare importanță pentru finalita
tea muncii politico-educative este 
relevarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inconsistenței 
viziunilor idilice despre socialism, a 
opticilor triumfaliste, care pot genera 
atit atitudini de pasivitate, de aștep
tare ca timpul să lucreze în favoarea 
noii orînduiri, cit și de dezorientare, 
în cazul confruntărilor cu dificul
tățile. Expunerea secretarului gene
ral al partidului la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din iunie 1982 a 
deschis o perspectivă clară mersului 
nostru înainte, evidențiind posibili
tățile ample ale orinduirii noastre de 
a se dezvolta și a-și impune supe
rioritatea atît pe planul dezvoltării 
forțelor de producție, cit și pe cel 
al vieții spirituale.

în acești ani au fost Inițiate nu
meroase măsuri de perfecționare a 
muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative reflectate în substanța 
densă a Programului ideologic al 
partidului adoptat de Congresul al 
XIII-lea al partidului, ca parte in
tegrantă a Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, program care 
reflectă capacitatea partidului nostru 
de a asimila esența revoluționară a 
teoriei marxiste, de a gindi o seamă' 
de raporturi esențiale, cum ar fi cele 
dintre legile obiective ale dezvoltării 
economico-sociale și realitatea spe
cific națională, dintre baza materială 
și conștiința socială, dintre democra
ție și legalitate, dintre tradiție și 
contemporaneitate, dintre factorii in
terni și internaționali, in dialectica 
evoluției lor, în ansamblul determi
nărilor și condiționărilor în care se 
găsesc în viața economico-socială.

în strînsă legătură cu lărgirea ori
zontului de cunoaștere, un loc aparte, 
deosebit de important, consacră parti
dul nostru însușirii aprofundate a 
tezelor, ideologiei și politicii sale.' a 
înaltelor valori ale noului umanism, 
a principiilor nobile ale eticii și echi
tății socialiste și transformarea tu
turor acestor teze, valori si principii 
în convingeri ideologice, politice și 
morale ferme, care să călăuzească 
constant gindirea, simțirea și acțiu
nea membrilor societății noastre și 
să constituie climatul spiritual fertil 
pentru promovarea unor relații uma
ne noi. de stimă și întrajutorare între 
oameni.

Apropiatul Congres al educației 
politice și culturii socialiste — eve
niment de importanță majoră in 
cimpul exercitării plenare a demo
crației socialiste, muncitorești revo
luționare in societatea noastră, ex
presie a preocupării consecvente a 
partidului de a asigura dezbaterea 
largă cu oamenii muncii, cu întregul

Presa este chemată să fie oglin
da unei realități in continuă 
schimbare, o realitate al cărei în
țeles fundamental este transfor
marea revoluționară. Or, prin de
finiție. transformarea revoluțio
nară are loc prin luptă, are loc 
prin afirmarea noului, prin nega
rea vechiului. în fața presei noas
tre stă deci misiunea, plină de o 
nobilă răspundere, de a înfățișa 
viața in toată complexitatea ei, de 
a reliefa mișcarea ei dialectică, de 
a nu o sărăci, ci de a reflecta în
tocmai profunda problematică eco
nomică. socială, culturală, umană 
intr-un efort publicistic demn de 
excepționala epocă pe care o trăim. 
Procesul revoluționar din patria 
noastră impune cu necesitate o a- 
bordare tot mai curajoasă a aces
tei problematici, promovarea mai 
fermă a noului, a spiritului nova
tor. înlăturarea a ceea ce este vehi 
si perimat. Iată preocupări si co
mandamente care, materializate, 
vor da lucrătorilor presei si 

limpezi cum numai în 
munți le poți atinge cu vă
zul, urmăream Carul .Mare 
ooborind încet spre ' apus, 
peste munte, petrecut de 
melancolia țișnitâ in văz
duh a unui flaiut. Luceafă
rul vestirii zorilor strălu
cea și el intr-o parte a ce
rului. Cintecul flautului 
începuse tirzlu în. noapte, 
poate cind flautistul, odih
nind puțin după strinsul 
finului sau după altă mun
că a. zilei, privea ca si 
mine minunea liniștită a 
frumuseții munților încu
nunați de stele și pipăia 
colindul muzicii intre văz
duh, pămint și pairtea blin
da a sufletului omenesc. 
Cinta flautul, repetind me
reu o doină din Rucăr sau 
de altundeva, în cite o 
undă a ei clipea rouă din 
toate doinele, părea clipa

rodirii visului din sufletul 
nostru romanesc. Era ve
che sau nouă doina, nu 
Știu, flautul cinta mereu, ca 
o lunga respirație a pămân
tului. Celor ce ii cunoșteau 
menirea poate, numai som
nul li-l legăna, mie auzul 
inimii, închlsesem ochii. 
Ascultam nevrind să se 
termine vraja, acoperită 
brusc de tunetele si fulge
rele unei ploi repezite din 
munte. Cu boabe mari de 
ană rece întunecimea ce
rului s-a spălat iute ca Șl 
cind totul a fost vis. Norii 
subțiați, roșietici înconju
rau înseninarea culmii 
unde se arăta răsărirea 
soarelui. Am aflat in dimi
neața acelei zile că doina 
era născocire nouă a ti- 
nărului cintăreț din flaut, 
care studia și muzica do
rind să-și prezinte compo

popor , a tuturor problemelor care 
privesc mersul înainte al patriei pe 
calea progresului economic și social 
— va înscrie un nou moment in pro
cesul de îmbunătățire și intensificare 
a activității politico-ideologice și 
cultural-educative, de afirmare a va
lorilor spirituale ale țării, a trăsă
turilor moral-politice ale omului nou. 
constructor conștient al socialismului 
în România. în spiritul orientărilor 
programatice stabilite in anii de după 
Congresul al IX-lea de secretarul 
general al partidului. sez deschid noi 
perspective de dezvoltare și ridicare 
pe o treaptă calitativ superioară a 
muncii educative de formare a omu
lui nou, cu o înaltă conștiință so
cialistă.

Procesul complex a] formării con
științei noi. socialiste va face obiec
tul unei riguroase analize in toate 
componentele și articulațiile sale, 
începînd de la problemele educației 
politico-ideologice și ale muncii po
litice de masă, ale activității cultu
ral-educative și artistice desfășurate 
de institutele și așezâmintele de cul
tură de la orașe și sate, ale creației 
tehnico-științifice de masă și pină 
la cele privind creația literară, mu
zicală, în domeniul artelor plastice, 
artei teatrale și cinematografice sau 
din domeniul presei, editurilor, ra
dioului și televiziunii.

Sensul dezbaterii din înaltul forum 
democratic de analiză a activității 
politico-ideologice și cultural-educa
tive îl constituie sporirea spiritului 
combativ in activitatea de formare a 
conștiinței noi, socialiste, astfel incit 
viața și activitatea fiecărui membru 
al societății să fie prezidate de va
lorile morale socialiste, de adevăru
rile filozofiei marxiste, de principiile 
și normele umanismului revoluțio
nar, eliberate atit de unele mentali
tăți ale vechii societăți burghezo- 
moșierești care mai persistă pe 
alocuri, cît și de influențele din 
afară, străine concepției revoluțio
nare despre lume și viață.

Abordată în această viziune com
plexă. conștiința socialistă iși poate 
realiza efectiv virtuțile mobilizator- 
transformatoare în măsura in care 
iși păstrează și iși dezvoltă continuu 
conținutul și spiritul său revoluțio
nar. deschiderea largă spre nou și 
poziția activă față de tot ceea ce 
este perimat și dăunător, receptivi
tatea la schimbare și transformare. 
Prin fundamentarea ideii continuită
ții procesului revoluționar in țara 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a deschis o perspectivă teoretică și 
practică profund înnoitoare în legă
tură cu caracterul revoluționar al 
conștiinței socialiste, cu educarea in 
spirit revoluționar a tuturor cetățeni
lor țării și. implicit, cu rolul con
științei socialiste revoluționare în 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

radioteleviziunii satisfacția de a 
fi la înălțimea misiunii de 
mare răspundere încredințate de 
partid. în acest sens, sarcini 
deosebite revin presei, radiotelevi
ziunii in susținerea și promovarea 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, politică de larg 
ecou pe toate meridianele lumii, 
răspunzind pe deplin intereselor 
supreme ale popoarelor.

Militanti devotați pentru izbin- 
zile noului, pentru implinirea 
idealurilor socialiste, cronicari pa
sionați. responsabili ai unui timp 
eroic, revoluționar — la care sini, 
deopotrivă, martori fideli și parti
cipant entuziaști -- slujitorii pre
sei noastre vor acționa și in viitor 
cu aceeași fervoare pentru a-și 
îndeplini marea misiune încredin
țată de partid, pentru a fi con
structori eficienți, lucizi, cuteză
tori ai timpului de glorie și mă
reție al Patriei Române.' 

zițiile la „Cintarea Româ- 
niei‘‘.

Miezul verii înconjura 
iar pămintul și, mergind pe 
apa Dîmboviței spre izvoa
re, îmi închipuiam flau
tistul ajuns sus pe culmea 
Pietrei Craiului, cu ochii 
deschiși asupra universu
lui, cintind lumii frumuse
țea, înțelepciunea, lumini 
ale sufletului omenesc și 
visind cum in sfera pămin- 
tului nostru totul ar putea 
să fie aproape de perfec
țiune.

Firele de aur ale talen
telor mari ce leagă sevele 
tradiției creatoare de noile 
invenții ale luminatei in
teligențe omenești sint co
moară a puterilor spiritua
le. cea mai more avuție a 
unui popor, forță activă a 
bucuriilor materiale, aspi
rația dăinuirii umane.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, vineri după-amia- 
ză a avut loc. în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au frist prezentate impresii 
de . călătorie din această țară și a 
fost vizionat un film documentar 
indonezian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent R. Hernan Benny 
Mochtan. ambasadorul Indoneziei la 
București.

★
în Capitală s-a deschis Biroul

tv
13.00 Telex
13.05 La sfîrșit de sAptămînă
14,45 Săptămîna politică

Produse și tehnologii noi
(Urmare din pag. I) 
țele economiei și corespunzător pro
gresului tehnico-științific înregistrat 
in lume in domeniul electrotehnicii. 
Este elocvent faptul că, de la citeva 
secții cit număra institutul in urmă 
cu două decenii, acum are 40 de 
laboratoare perfect utilate, noi clădiri 
fiind în curs de construcție, printre 
care cele destinate secțiilor de filtre 
și echipamente de compensare a 
energiei și de atestare a calității a- 
paraturii și echipamentelor centrale
lor nuclearo-electrice. Cu asemenea 
dotări. I.C.P.E. a putut trece cu fer
mitate la o nouă etapă de cerceta
re. care prevede rezolvarea unor o- 
biective cuprinse în programele 
prioritare din domeniile forajului și 
geofizicii, acționărilor electrice spe
cializate. industriilor minieră și na
vală. energiei nucleare, roboticii 
industriale, automatizării și altele.

Institutul a putut raporta în ul
timul timp importante succese pri
vind asimilarea in fabricație a unor 
produse noi sau modernizate, cu 
consumuri reduse de materiale și e- 
nergie. reducerea importurilor, creș
terea exportului din producție pro
prie și prin contribuții la activita
tea unor întreprinderi. Cu deosebită 
satisfacție putem afirma că multe 
din produsele oereetate și asimilate 
de institut se situează la cei mai 
înalt nivel tehnic și calitativ mon
dial. pentru unele din produse 
România asigurindu-și chiar o anu
mită prioritate. Sintem, de exemplu, 
singurii din țările socialiste care 
producem servomotoare cu. rotor disc 
de curent continuu, necesare echi
pării roboților, senzori cu ultrasune
te pentru detecție și măsurarea dis
tanțelor. De asemenea, avem priori
tate in fabricarea convertizoarelor 
statice de medie frecvență pentru 
tratament termic prin inducție cu 
puteri pină la 1 MW. In același 
timp, pornind de la cercetările noas
tre. unele produ.se fabricate în în
treprinderi specializate concurează 
produse similare existente: pe piața 
mondială. De pildă, sisteme do ac
ționare a motoarelor sincrone auto- 
pilotate cu cotivertizoare la puteri de 
5 500 kVA realizează doar 3—4 fir
me din lume, iar la noi in țară 
numărul morilor de ciment și mi
nereu acționate prin acest sistem 
este mai mare decît In oricare altă- 
țară din Europa. La fel. sînt puține 
țări în lume care fabrică redresoare 
de 100 000 amperi pentru tensiuni de 
500 volți. cum sint cele realizate de 
noi și folosite la electrolize și în 
producția de electrozi din grafit pen
tru otelării.

Și în acest an activitatea noastră 
se dezvoltă și este orientată în con
sens cu sarcinile -stabilite de cel 
de al XIII-lea Congres al partidu
lui., cu rigorile impuse la ora ac
tuală de cea mai amplă și com
plexă acțiune inițiată de partid, de 
secretarul său general, in economia 
națională — programul privind per
fecționarea organizării și moderniza
rea proceselor de producție. înfăp
tuirea măsurilor stabilite în acest 
sens a determinat numeroase între
prinderi. nu numai din Ministerul 
Industriei Electrotehnice, să apeleze 
Ia fondul de idei novatoare, produse 
și tehnologii noi realizate de cerce
tarea științifică proprie, inclusiv de 
institutul nostru. O mare parte din 
cele 400 de teme de cercetare ale 
institutului — din care mai bine de 
jumătate vor fi finalizate în acest 
an — au în vedere tocmai înfăptui
rea unui mare număr de măsuri 
cuprinse în programele de moderni
zare ale unităților industriale, ur
mărind creșterea productivității mun
cii. reducerea consumurilor materia
le și energetice. înnoirea produselor 
si creșterea competitivității lor pe 
piața externă. Aș preciza in acest 
sens că pentru anul 1987 este pre
văzută asimijarea in fabricație a 
unui mare număr de produse și e- 
chipamente noi și modernizate la 
întreprinderile „Electrotehnica" si 
„Electroaparataj" din Capitală. „E-- 
lectromotor" — Timisoara, „Elec- 
troputere" — Craiova, întreprinderea 
de ferite din Urziceni etc.

In cadrul programului de moder
nizare. un deosebit accent se pune 
pe automatizarea activităților indus
triale și de concepție. în acest sens, 
un mare rol revine tehnicii de 
calcul electronic, a cărei aplicare 
duce la b reducere extraordinară a 
duratei de proiectare (de trei pină 

pentru România al unei noi firme din 
S.U.A. — American Compliance 
Corporation, firmă care întreține 
relații cu întreprinderi românești 
constructoare de mijloace de trans
port auto.

Cu acest prilej, președintele fir
mei. Gavin Ruotolo, a oferit, vineri 
seara, la hotelul Intercontinental, un 
cocteil, la care au participat membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Ministeru
lui Comerțului Exterior si Cooperă
rii Economice Internaționale. Came
rei de Comerț și Industrie. pre
cum și ai unor întreprinderi de co
merț exterior.

Au luat parte Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la Bueurești, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

19.00 Telejurnal • în întîmpinarea 
marii sărbători

19,20 Teleenciclopedia
19,50 Laureați ai Festivalului național 

..Cintarea României** (color).
20.45 Film artistic : „Clipa de răgaz** 

(color). Premieră TV..
22.00 Telejurnal
22,10 Șlagăre dansate (color)

la 50 ori), a lucrărilor experimentale, 
a consumurilor materiale, conco
mitent cu creșterea calității pro
duselor, a fiabilității și a duratei lor 
de funcționare. Pornind de la ex
periența acumulată de colectivele 
noastre de specialitate, in institut 
s-a acordat in ultimii ani și se acor
dă în continuare o atenție deosebită 
utilizării microprocesoarelor, mini și 
microcalculatoarelor in diferite e- 
chip>amente de control industrial și 
standuri de încercări, cît și in ceroe- 
tarea și proiectarea asistate de 
calculator, elaborării și dezvoltării 
de biblioteci de programe pentru 
diferite tipuri de calculatoare, elabo
rării de programe de bază, sisteme 
de acționări și de comandă cu 
microprocesor pentru mașini-unel- 
te și roboți. Un mare număr de 
unități industriale si de cerceta
re au fost beneficiarii lucrărilor 
noastre de/ cercefare-proiectare asis
tate de calculator, printre care între
prinderile „23 August" din Bucu
rești. de scule din Rișnov. de Scule, 
subansamble și agregate din Rădăuți 
etc. Totodată, in întreprinderile 
„Hidromecanica" din Brașov, de va
goane din Arad, de mecanică fină 
din București, de carotaj și- perfora
re din Ploiești, de industrializare a 
laptelui din Suceava și multe altele 
au fost introduse o serie de sisteme 
tehnice care au la bază fabricația 
asistată de calculator.

In institutul nostru, ca și în alte 
unități de cercetare din țară, cerce
tarea aplicativă se dezvoltă pe fon
dul unei amplificări continue a cer
cetării fundamentale, potentindu-șe 
reciproc. în acest sens, electrotehni
ca are. am putea spune, un statut 
privilegiat, conferit de interdiscipli- 
naritatea cercetărilor, de necesitatea 
și posibilitatea împlinirii unor \>- 
biective ce țin de strategia pe ter
men lung a cercetării. în perfectă 
conexiune cu realizarea unor obiec
tive imediate. Cercetările cu carac
ter fundamental din domeniul crio
genie! s-au concretizat, oină in 
preiăent, in valoroase studii teoreti
ce, dar și in conceperea unor in
stalații' pentru recuperarea cuprului 
si aluminiului din cablurile electri
ce. a cordului metalic și cauciucu
lui din anvelopele nereșapabile. Ca 
aplicații ale supraconductibilității se 
pot menționa modelele de laborator 
pentru generatoare magnetohidrodi- 
namice. magnetometre, surse de 
cimp magnetic intens, cabluri elec
trice supraconductoare. Din cerceta
rea cimpului și undelor gravitațio
nale s-a născut ideea realizării unor 
relee și traductoare de vibrații, a 
unor sisteme complexe de măsură 
și analiză armonică a vibrațiilor pen
tru domeniul construcțiilor și al 
mașinilor-unelte. a unor standuri de 
încercări ia vibrații, antene cu ca
racteristici și sensibilități deosebite.

Direcția cea mai importantă de 
acțiune se referă acum la realiza
rea unor noi instalații și materiale 
electrotehnice cu caracteristici spe
ciale. diversificarea și. mai ales, ge
neralizarea tehnologiilor de virf, de 
mare eficiență. De unde rezidă a- 
ceastă prioritate? Pe plan mon
dial se constată, în ultimii ani. o tot 
mai accentuată tendință de depla
sare a eforturilor de. orice fel — 
uman, creativ, financiar ele. — spre 
sfera tehnologiilor noi. Este vorba 
aici de acele produse sau tehnologii 
ce se negociază pe piața mondială a 
valorilor, de altfel cu efectele cele 
mai profitabile, care înglobează o 
cantitate cît mai mare de inteligen
ță creatoare, de noutate tehnico- 
științifică. Or, dezvoltarea în conti
nuare a economiei noastre naționa
le depinde, intre altele, și de ca
pacitatea cercetării științifice națio
nale de a se înscrie, in circuitul 
mondial al valorilor cu realizări de 
referință. Iar aceasta nu depinde 
doar de nivelul tehnico-științific 
atins Ia un moment dat, ci mai 
ales de simțul acut al perspectivei. 
Iată de ce. cu gîndul la principalul 
eveniment politic al anului acesta. 
Conferința Națională a partidului, 
pătrunși, deopotrivă, de sentimentul 
înflăcărat al mîndriei patriotice, de 
simțămintul înaltei responsabilități 
față de partid, fată de întregul po
por, toți oamenii muncii din In
stitutul de cercetare științifică și 
inginerie -tehnologică pentru elec
trotehnică sînt hotăriți și pe mai 
departe să participe tot mai ac
tiv1 la dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

ZIUA INDEPENDENȚEI INDIEI

Domnului RAMASWAMY VENKAȚARAMAN
Președintele Republicii India

Domnului RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

NEW DELIII
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a independenței Indiei, imi este 

deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Consiliului de Stat, al guver
nului și poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul indian prieten.

Exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare 
rodnică dintre România și India vor cunoaște o dezvoltare tot mai puter
nică. atît pe plan bilateral, cit și in viața internațională, in interesul popoare- 

‘ lor român si indian, al colaborării, păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în fiecare an. la 15 
august, la Fortul Roșu 
din Delhi are loc 
tradiționala adunare 
populară în cadrul că
reia este înălțat dra
pelul național, in ace
lași loc unde, cu 40 de 
ani in urmă, marele 
fiu al poporului in
dian Jawaharlal Neh
ru a proclamat inde
pendenta Indiei, cuce
rită după o grea si în
delungată luptă împo
triva dominației străi
ne.

în cele patru'-decenii 
care au trecut de 
atunci, poporul indian 
a desfășurat o muncă 
intensă pentru li
chidarea consecințelor 
colonialismului si a 
înscris tara pe coor
donatele progresului. 
Ca urmare a acestor 
eforturi s-au înregis
trat succese remarca
bile în dezvoltarea e- 
conomiei naționale. 
Sectorul public preva
lează acum in econo
mia tării. Dacă in 
1951 existau numai 
cinci unități aparti- 
nind acestui sector, in 
1985 numărul lor era 
de 221. Un sfert din

produsul național este 
realizat în întreprin
derile publice, acest 
sector detinind pozi- 
tii-cheie in domenii ca 
extracția de cărbune, 
de petrol si gaze natu
rale. producția de otel 
si de îngrășăminte 
chimice, construcțiile 
de mașini, decisive 
pentru creșterea po
tențialului economic 
al tării. S-au obținut 
rezultate bune si in 
agricultură, unde lu
crează cea mai mare 
parte din cei 730 mi
lioane locuitori ai tă
rii. Potrivit programe
lor de perspectivă ela
borate de organismele 
de planificare ale sta
tului. oină in anul 2000 
producția industrială 
a tării va creste in
tr-un ritm anual de 
5.5 la sută, iar pro
ducția agricolă va 
spori spre a atinge 
obiectivul asigurării 
întregului necesar de 
hrană al populației 
din recolta internă.

Relațiile româno-in- 
diene, care datează 
din timpuri îndepăr
tate, au cunoscut, în 
special in ultimii ani,

ACTUALITATEA SIPOI^TOVĂ
BASCHET. Meciurile disputate in 

ziua a treia a turneului internațio
nal feminin de baschet „Cupa Mării 
Negre", de la Constanța, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Franța — R. D. Germană 85—56 
(39—32); Selecționata orașului Minsk
— Polonia 103—59 (57—26).

Astăzi, de la ora 17,00 au loc ur
mătoarele partide : R. D. Germană
— Polonia ; România — Selecționa
ta orașului Minsk.

ȘAH. • Turneul internațional de 
șah desfășurat în orașul belgian 
Liege s-a încheiat cu victoria 
maestrului român Parik Stefanov, 
care a totalizat 7.5 puncte din 9 po-, 
sibile. © După opt runde, in turneiil 
internațional feminin de șah de la 
Băile Herculane conduce marea 
maestră româncă Margareta Murer 
șan, cu 7 puncte, urmată de Sma- 
randa Boicu — 6,5 puncte și Nina 
Sitnikova — 5,5 puncte.

VOLEI. în cadrul turneului inter
național feminin de volei de la Tolbu- 
hin, selecționata României a între
cut cu scorul de 3—0 (15—9. 15—4, 
15—4) formația Ungariei. Alte re

CARNET CULTURAL

SUCEAVA. La Suceava s-a în
cheiat cea de-a XlI-a ediție a Con
cursului interjudețean de pictură 
și gț/afică „Voronețiana", rezervat 
profesioniștilor din întreaga țară. 
Manifestarea a reunit 56 de creații 
(compoziții, portrete, peisaje, etc.) 
realizate de 28 artiști plastici. 
Marele premiu „Voroneț" al Uniu
nii artiștilor plastici a 1'ost obținut 
de Mircea Senic, din Arad, pentru 
lucrarea „Ferestre arădene". (Sava 
Bcjinariu).

TIMIȘ. Ca In fiecare an. fru
moasa zonă turistică și de agre
ment de la Valea lui Liman, si
tuată intr-un pitoresc cadru natu
ral. a găzduit un amplu spectacol 
folcloric dedicat hărniciei oameni
lor muncii de pe ogoare. Și-au 
adus contribuția renumite forma
ții muzicale și de dansuri, soliști 
vocali și instrumentiști din Făget 
și comunele învecinate, precum și 
artiști amatori și profesioniști din 
Timișoara și Lugoj, laureați ai 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Cezar Ioana).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 august, ora 21 — 18 au
gust, ora 21. In țară : Vremea va fi 
răcoroasă, iar ’cerul variabil, cu înn.o- 
rări mai pronunțate în prima parte a 
intervalului in estul și sud-estul tării. 

un curs. ascendent, 
puternic stimulate de 
intilnirile și convorbi
rile la cel mai înalt 
nivel. Un moment 
deosebit in această 
evoluție l-a constituit 
vizita oficială de prie
tenie efectuată în 
India în martie a.c. 
de președintele 
Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în
cheiată cu semnarea 
unor importante docu
mente care fixează ca 
obiectiv principal creș
terea volumului schim
burilor intre cele 
două țări de 2— 
2.5 ori, in următorii 
cinci ani. Ca membre 
ale „Grupului celor 
77“ și. in același timp, 
in cadrul mișcării de 
nealiniere, la ale cărei 
activități țara noastră 
participă în calitate de 
invitat. România și 
India conlucrează rod
nic pentru soluționa
rea marilor și com
plexelor probleme ale 
contemporaneității, in 
interesul reciproc și in 
concordanță cu nă
zuințele de progres, și 
pace ale tuturor na
țiunilor.

zultate : U.R.S.S. — Cehoslova- . 
cia 3—0 (15—6, 15—10, 15—12) ; ■
R. D. Germană — Olanda 3—0 j 
(15—9, 15—12, 15—9) ; Bulgaria — I 
Polonia 3—2 (15—7, 11—15, 8—15, I 
15—10, 15—11).

.ATLETISM, • în cadrul con- j 
cursului internațional de la Koblenz i 
(R. F. Germania), belgianul William ! 
van Dejcke a stabilit cea mai bună ; 
performanță mondială a sezonului .1 
în 'Aproba de 3 000 m obstacole : 3 
8T3”27/100. • Cu prilejul unui con- i 
curs desfășurat la Berlin, An- , 
drea Lange (R. D. Germană) a sta- J 
bilit cea mai bună performantă ; 
mondială a anului în proba fem.i- I 
ninâ ■ de 1500 m : - 4'001’53/100. în \ 
proba- similară--masculină victoria a- ; 
revenit" lui Hans Heorld.- in 3’38’’ < 
99/100. o în 'cadrul''tbfeursului iifJ"' 
tcrnațional de la Viareggio (Italia), 
americanul Calvin Smith ă ciștigat i 
cursa de 100 m, cu timpul de j 
10”24/100, coechipierul său Jim Ho
ward s-a situat pe primul loc la să- i 
ritura irf înălțime cu 2,30 m, iar re
cordmanul senegalez Amadou Dia 
Ba a terminat învingător în proba 
de 400 m garduri în 48”87/100.

GALAȚI. Un schimb de expe
riență intitulat „Forme și metode 
folosite de colectivele de agita
tori in munca politică de masă" 
a avut loc la întreprinderea me
canică pentru echipamente hidrau
lice, iar la uzina de exploatare 
transport uzinal din cadrul Com
binatului siderurgic Galați, in ca
drul unei mese-rotunde, s-a discu
tat despre „Muncă, ‘educație, con
știință, creativitate — trepte ale 
devenirii noastre socialiste". (Dan 
Plăeșu).

MARAMUREȘ. In comuna Seini 
a avut loc cea de-a treia ediție a 
taberei naționale de pictură și gra
fică organizată de Comitetul ’ ju
dețean de cultură și educație so
cialistă. in colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici. Timp de 10 zile, 
pictori și graficieni au surprins 
scene din viața comunei. La sfir- 
șitul taberei, fiecare artist plastic 
a donat cite o lucrare? întregind 
astfel expoziția permanentă des
chisă în cadrul căminului cultural. 
(Gheorghe Pârja).

Ploi locale, care vor avea șl caracter 
de averse, vor cădea in prima parte 
a intervalului în Moldovă, Dobrogea 
și Bărăgan. în rest, averse izolate. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări la începutul in
tervalului în estul, țării, cu viteze pină 
la 50 km pe oră din nord, Temperatu
rile minime vor fi cuprinse, in gene
ral, între 5 $i 15 grade, iar cele maxi
me între 16 și 26 grade; mai ridicate 
în sudul tării.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTEM!
j • TRUSĂ DE „UNELTE" MO

LECULARE. „Biologii sint pe cale de a 
’ pune la punct adevărate unelte molecu- 
( lare. al căror impact, mai ales asupra in- 
i dustriei farmaceutice, chimice si agroali- 
* mentare, se anunță a fi foarte puternic". 
I notează cunoscuta revistă economică fran- 
/ ceză „L'Expansion". Unelte moleculare 
( ale naturii, veritabile mașini programate 
i de acidul dezoxiribonucleic, sint enzimele, 
1 catalizatori care accelerează desfășurarea 
l reacțiilor chimice din celula vie. Alte 
' unelte de bază ale naturii sint anticorpii, 
ț Aceste proteine, acționind ca niște detec- 
i toane de proiectile, sint capabile să recu-
> noască si să neutralizeze agresorii orga- 
i nismului. respectiv virusurile si bacteriile.

„Secretul" activității enzimelor si a anti- 
) corpilor constă în capacitatea lor de a re- 
i cunoaște anumite ir haații biologice. în 
, cazul enzimelor. subs 4ța chimică pe care 
) trebuie s-o transforme ; in cazul anticorpi- 
( lor. structura specifică a unei părți din 
i proteina unui virus, care constituie o ade-
> vărată „țintă" pentru aceștia.
I De ce nu s-ar profita de puterea de re

cunoaștere specifică anticorpilor, conferin- 
du-le. pe cale artificială, proprietățile ca
talizatoare ale enzimelor ? La această în
trebare a răspuns, de curind, o echipă de 
specialiști ai institutului de cercetări 
..Scripps Clinic" din California. Ei au fa
bricat „imunoenzlme". anticorpi-enzime. in 
stare să transforme, in funcție de necesi
tăți. diferite produse biologice. Se inaugu
rează astfel o nouă eră în domeniul bio- 
tehnologiilor. Crearea „imunoenzimelor" 
marchează debutul biologilor in domeniul 
fabricării de dispozitive moleculare, cu 
care s-ar putea constitui adevărate „truse 
de unelte" utilizabile pentru o multitudine 
de operațiuni. Bunăoară, o „imunoenzimă" 
va putea nu numai să recunoască un virus 
și să se „agate" de acesta, dar să și taie 
unele proteine esențiale pentru reproduce
rea acestuia, făcindu-1 astfel inofensiv. La 
fel, ea ar putea să „destrame" cheagurile 
de singe care astupă arterele. Totodată, 
„imunoenzimele" vor putea servi la fabri
carea de produse chimice sau farmaceutice 
imposibil de obținut prin metodele clasice. 
„De notat Insă că utilizarea eficientă a 
«imunoenzimelor» presupune o competență

pluridisciplinară de înaltă tehnicitate, res
pectiv cunoștințe aprofundate de chimie, 
de imunologie. de biologie moleculară, dar 
și de inginerie genetică", conchide revista 
citată.

• RACHETĂ PENTRU... FO
RAJUL SONDELOR. In numai un 
minut s-au forat zece metri de put. cu un 
diametru de o jumătate de metru. Această 
performanță a fost realizată de o rachetă 
subterană, acționată cu combustibil lichid, 
a cărei testare a avut loc. recent, in 
U.R.S.S. Calculele .specialiștilor arată că 
astfel de rachete subterane se pot deplasa, 
in timp ce-și croiesc drum in stratul de 
rocă prin jeturi dirijate de plasmă incan
descentă sau de un laser, cu viteze de pină 
la 50 de km pe oră. Se apreciază că. in
tr-un viitor nu prea îndepărtat, este posiBil 
ca asemenea rachete, cu comandă auto
mată. să fie folosite la săparea sondelor de 
mare adincime. Ele vor fi destinate mai 
ales explorării subsolului Ia peste 20—30 
de km in scoarța terestră, adincimi prac
tic inaccesibile cu ajutorul tehnicilor con
venționale de forai.

• IMPACTUL ECONOMIC AL 
METEOROLOGIEI. Se estimează că, 
numai în Franța, prognozele meteorologice 
permit, anual, economii în valoare de 12 
miliarde de franci, consemnează revista 
economică „L’Expansion". Cunoașterea an
ticipată a evoluției vremii prezintă, intr-a
devăr. o importantă capitală pentru o serie 
de domenii de activitate. Pe baza progno
zelor se poate programa perioada optimă 
de aplicare a îngrășămintelor in agricul
tură, data începerii lucrărilor pe șantierele 
de construcții sau a betonării căilor rutie
re. dar se și asigură condiții de securitate 
pentru cursele aeriene etc. Altfel spus, 
prognozele meteorologice pe termen scurt 
și mediu oferă prețioase informații oricărei 
economii moderne. Fiabilitatea si efica
citatea acestora se bazează, in prezent, pe 
utilizarea tehnologiilor de virf. Astfel, în 
Franța, la imaginile furnizate de radarurile 
meteorologice, instalate in 10 puncte ale 
tării, se adaugă cele provenite de la sate
litul artificial '„Meteostat". Intensitatea și 
localizarea precipitațiilor pot fi din timp 
nu numai anunțate, dar și vizualizate, cu 
ajutorul unui calculator electronic.

Pe lingă prevederea fenomenelor meteo
rologice. de mare utilitate este si găsirea 
unor metode de rezolvare, pe plan local, a 
unor probleme, cum ar fi. iarna, formarea 
de împovărătoare „manșoane" de zăpadă, 
care aderă la cablurile electrice aeriene, 
provocind diverse avarii. în acest scop, s-a 
stabilit o colaborare între Centrul național 
de cercetări științifice și meteorologi din 
'Franța, pe de o parte, și Institutul central 
de cercetări energetice din Japonia, pe de 
altă parte. Se are în vedere fie difuzarea 
de căldură in jurul liniilor de înaltă ten
siune. prin circulația unor curenti puter
nici, fie amplasarea pe respectivele linii a 
unor contragreutăți, care să evite torsionă
rile. ceea ce ar împiedica formarea nedori
telor „manșoane" de zăpadă.

• MICROSCOP COMANDAT 
VERBAL Și specialiștii firmei „Cari 
Zeiss" din Jena. R.D.G.. au realizat un mi
croscop pentru reglarea si manipularea că
ruia sînt suficiente comenzile formulate 
verbal de către utilizator. Domeniul de în

trebuințare al noului aparat este cel al de
licatelor intervenții de microchirurgie. în. 
funcție de"comanda primită, microscopul iși 
modifică gradul de mărire a imaginii, con
trastul realizat etc. Remarcabil este insă 
mai ales faptul că noul aparat „înțelege" 
mai multe limbi, respectiv ascultă de co
menzi rostite atit in germană, cit și in 
engleză, franceză, japoneză, rusă și spa
niolă.

CE.
• HIDROAMELIORAȚII ANTI

în provincia Anhui din China se
află și acum în folosință unul dintre stră
vechile lacuri de acumulare amenajate, 
încă din antichitate, mai precis, in urmă 
cu 2 580 de ani. El asigură irigarea unei 
suprafețe agricole de 42 mii hectare. Cu o 
întindere de circa 34 kmp. străvechiul lac 
artificial a fost astfel conceput incit in 
structura sa să fie incluse și o serie de 
lacuri naturale din apropiere. Pentru a 
putea fi folosit, in continuare, an de an, 
malurile lacului se consolidează cu grijă, 
astfel incit marele rezervor de apă să-și 
poată din plin dovedi utilitatea în obținerea 
unor producții' agricole ridicate.

*

*
UIN ORIZONTURILE CUMQAȘTERII

produ.se


; MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 

I NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
4 Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a poporului român — vic- 
l toria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimpe- 
' rialistă de la 23 August 1944 — in diferite fări continuă să se desfășoare 
4 manifestări consacrate României socialiste. In acest cadru, sint reliefate 
; realizările obținute de poporul român in toate domeniile, cu precădere in 
1 perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al Partidului Comunist 
l Român. Sint subliniate, de asemenea, poziția constructivă a României 
’ față de marile probleme ale lumii contemporane, politica sa consacrată 

păcii, unei ample și rodnice colaborări internaționale, politică inițiată și 
. condusă de președintele Nicolae Ceaușescu.
4 MOSCOVA 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătorii naționale a
1 poporului român — victoria revo- 
i lutiei de-eliberare socială si na- 
' țională, antifascistă și antiimperia- 
4 listă de la 23 August 1944 — la Am- 
i basada tării noastre de la Moscova 
' a fost organizată o conferință de 
t presă.
’ Au luat parte reprezentanți al 
ț secției internaționale a C.C. al 
. P.C.U.S., ai Ministerului Afacerilor
1 Externe, ai conducerii centrale a 
i Uniunii Asociațiilor Sovietice de 
’ Prietenie și Relații Culturale cu 
ț Străinătatea, ai conducerii Centrale 
i a Asociației de Prietenie sovieto- 
1 române, ai altor organizații politice 
4 și , obștești, oameni de cultură și 
. artă, reprezentanți ai presei cen- 
1 trale și ai televiziunii sovietice.
4 In expunerea prezentată de am- 
’ basadorul Ion M. Nicolae a fost 
ț evidențiată semnificația actului is- 
i toric de la 23 August 1944. Au fost, 
I de asemenea, prezentate pe larg 
’ realizările remarcabile obținute de 
) poporul român pe planul dezvol- 
. tării social-economice a țării, in cei 
' 43 de ani de existentă liberă, in-
l deosebi după Congresul al IX-lea 
’ al P.C.R. S-a relevat totodată 
) politica de pace și colaborare pro- 
i movată de România pe plan inter- 
’ national.
4 Subliniindu-se dezvoltarea con- 
, stantă a relațiilor de prietenie și 
' colaborare dintre România și 
4 U.R.S.S., s-a relevat că un rol de-
’ terminant in dezvoltarea și ampli- 
ț ficarea pe multiple planuri a aces- 
i tora îl au întilnirile și convorbirile 
' la cel mai înalt nivel.
i Cu același prilej, în saloanele 
’ ambasadei a fost organizat , un 
\ stand de cărți in care. Ia loc de 
1 frunte. ise află lucrările din gin- 
' direa social-politică a tovarășului 
4 Nicolae Ceaușescu. De asemenea, 
. șint expuse lucrări științifice ale 
) tovarășei academician doctor in- 
4 giner Elena Ceaușescu apărute in 
î limbile română și rusă.

A fost, de asemenea, deschisă 
; expoziția documentară de fotogra- 
' fii ..România ’87".
4 Pârtiei punților le-a fost prezen- 
’ tat un film infățișind marile reali- 
4 zări obținute de poporul român in 
\ „Epoca Ceaușescu".

PRAGA 14 (Agerpres). — Tu .
4 orașul Luchacovice, localitate eli- 
. berată de armata română în al 
1 doilea război mondial, s-au desfă- 
4 șurat „Zilele culturii românești" 
’ oe au cuprins. între altele, o gală 
4 de filme, concerte de muzică ro- 
< mânească. o expoziție de pliante 
4 și o conferință intitulată „Româ- 
4 nia — țară prietenă".
. în cadrul ceremoniei inaugurale
4 a avut loc o adunare festivă, la 
4 care reprezentanți ai Comitetului 
’ Național orășenesc si ai Ambasa- 4 dei noastre la Praga au evocat 
. semnificația actului istoric de la 
4 23 August, succesele poporului 
4 român in construcția socialistă, 
,' dezvoltarea, continuă a relațiilor 
4 româno-cehoslovace.
i La monumentul eroilor români

căzuțl In luptele pentru eliberarea 
localității au fost depuse coroane 
de flori din partea ambasadei și 
autorităților locale.

PHENIAN 14 (Agerpres). — In 
municipiul Phiangsan, capitala 
provinciei Phienganul de sud din 
R. P. D. Coreeană, a' avut loc o 
adunare festivă consacrată zilei 
de 23 August. Au participat Hoang J 
Miang Dale, secretar al comitetu
lui provincial Phienganul de sud 
al Partidului Muncii din Coreea, 
alte cadre din conducerea organe
lor locale de partid și de stat. Im- ' 
portanța evenimentului sărbătorit, 
succesele dobindite de poporul 
român in anii construcției socia- , 
liste, îndeosebi după cel de-al . 
IX-lea Congres al P.C.R,. ca și re- ' 
lațiile de . strîhsă prietenie româno- 
coreeană au fost evocate amplu 
de An Iang Hoan, vicepreședinte 
al Comitetului administrativ și de 
conducere, economică al provinciei 
Phienganul de sud, și de Constan
tin Iftodi. ambasadorul României 
in R. P. D. Coreeană. A fost pre
zentat filmul artistic românesc 
„Ziua Z“.

De asemenea, la cooperativa a- 
gricolă de producție ..Prietenia 
coreeano-română" din localitatea 
Sambong a avut loc o adunare 
prietenească dedicată celei de-a 
43-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia- 
listă. sărbătoarea națională a po
porului român.

HANOI 14 (Agerpres). — La 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Hanoi a avut loc o 
conferință de presă la care au 
participat reprezentanți ai C.C. al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. S. Vietnam, ai Comite
tului vietnamez de solidaritate și 
prietenie cu toate popoarele, ai 
altor instituții centrale, ziariști. 
Au fost subliniate, cu acest prilej, 
însemnătatea actului istoric de la 
23 August 1944. precum și marile 
succese obținute de poporul român 
în opera de construcție socialistă, 
Îndeosebi după Congresul al , 
IX-lea al P.C.R.. de cînd la con- . 
ducerea partidului și a țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Totodată, a fost inaugurată o 
amplă expoziție de carte social- 
politică, în cadrul căreia la loc de 
frunte se situează ediții apărute în 
zeci de țări ale lumii din operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 
Școala de cadre a Confederației 
sindicatelor din Finlanda a fost 
deschisă o expoziție documentară 
de fotografii care reliefează ma
rile realizări economîco-sociale 
obținute de poporul român în anii 
construcției socialiste, îndeosebi 
succesele remarcabile înregistra
te în perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

A fost prezentată, de asemenea, 
o expoziție de carte social-politi

că, avînd la loc central operele ce 
reflectă . gindirea și activita
tea revoluționară multilaterală a 
secretarului general al partidului 
nostru.

Cu acest prilej au fost Înfățișate 
programele de dezvoltare, a econo
miei naționale, a științei, învăță- 
mintului și culturii, pentru perfec
ționarea întregului organism social 
pe calea democrației muncitorești 
revoluționare, a realizării unei înal
te calități a vieții, menite să asigu
re creșterea participării active a 
României la circuitul mondial al 
valorilor materiale și culturale 
— programe elaborate și înfăp
tuite sub îndrumarea nemijloci
tă a președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

PARIS 14 (Agerpres). — în lo
calitatea franceză Maubuisson a 
fost inaugurată o expoziție pe tema 
„Artele și tradițiile populare din 
România", organizată sub auspiciile 
asociației culturale „Artele și 
viața" și ale Ambasadei române 
din Franța.

Expoziția prezintă fotografii, 
costume populare din diferite re
giuni ale țării, obiecte din ceramică 
și lemn, cărți, albume și discuri.

Cu prilejul vernisajului a avut 
loc o conferință-dezbatere cu pri
vire la tradițiile culturale în Româ
nia, expunerea fiind ilustrată cu 
filme documentare, precum și cu 
un program de muzică populară 
românească.

RABAT 14 (Agerpres). — Sub 
egida Ministerului Afacerilor Cultu
rale al Marocului, la Rabat a fost 
deschisă expoziția documentară de 
fotografii „România '87", care în
fățișează marile înfăptuiri ale po
porului român in anii de după 
istoricul act de la 23 August 1944, 
remarcabilele realizări obținute de 
cînd în fruntea partidului și statu
lui nostru a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Totodată, este prezentată o expo
ziție de carte, in oare la loc de 
cinste se află lucrări de autori 
străini consacrate operei și perso
nalității secretarului general al 
Partidului Comunist. Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La vernisaj au participat Mo
hamed Aklal, secretarul general al 
Ministerului marocan al Afacerilor 
Culturale, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și coope
rării. ai altor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, șefi de 
misiuni diplomatice, ziariști.

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 
— în orașul argentinian Mendoza 
au fost organizate „Zilele culturii 
românești", in cadrul cărora a fost 
prezentată o expoziție documentară 
de fotografii, de grafică și carte. La 
Ioc de frunte se află lticrări din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Au fost proiectate filme docu
mentare prezentind realități ale 
României socialiste, tradițiile și 
cultura poporului român.

Vicepreședintele Societății argen- 
tiniene a scriitorilor, Luis Casnati, 
a făcut o expunere despre Cultura 
românească.

Au rostit, de asemenea, alocuțiuni 
directorul Direcției culturii a pro
vinciei Mendoza și ambasadorul 
tării noastre în Argentina.

(Agerpres)

*
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Crearea unei alianțe a forțelor democratice chiliene
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

La Buenos Aires s-a anunțat crearea 
unei alianțe a forțelor democratice 
chiliene — „Stînga Unită", din care 
fac parte organizații și mișcări po
litice chiliene care se pronunță 
pentru democratizarea vieții poli
tice interne și pentru instau
rarea unui regim de largă repre
zentare a forțelor democratice popu
lare — transmite agenția Prensa 
Latina. Din alianța „Stînga Unită"

fac parte : Partidul Comunist, Parti
dul Socialist, Partidul Socialist Isto
ric. Stînga Creștină, Mișcarea de 
Acțiune Populară, Partidul Radical 
și Mișcarea de Stînga Revoluționară 
— precizează agenția.

Hotărîrea creării acestei alianțe a 
fost luată în cadrul unei reuniuni 
desfășurate la Buenos Aires, la care 
au participat lideri ai formațiunilor 
politice menționate.

Congresul P.C. din S.U.A.
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

La Chicago s-au deschis lucrările 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din S.U.A.. la 
care participă aproape 1 000 de de
legați, precum și oaspeți de peste 
hotare. Raportul la congres a fost 
prezentat de Gus Hali, secretar ge
neral al P.C. din S.U.A., care s-a 
referit ,1a tactica și strategia parti
dului in actualele condiții interne și 
internaționale.

(din actualitatea politicJC)
NOUA ZEELANDA

Scrutinul parlamentar și opțiunile antinucleare
Locuitorii „țării de la capătul 

lumii". cum mai este denumită 
Noua Zeelandă. sint chemați astăzi 
la urne in vederea reînnoirii Ca
merei reprezentanților (parlamen
tul unicameral). Campania electo
rală s-a axat cu precădere in ju
rul căi’lor de depășire 
eultăți economice.

într-adevăr, criza 
mondială nu a ocolit 
meleaguri. Prețuind 
1984. actualul prim-ministru. David 
Lange, liderul partidului laburist, 
a preluat de la precedenta admi
nistrație — condusă de Partidul 
Național — și un șir de problteme 
serioase : stagnarea producției in
dustriale : o rată anuală a infla
ției de peste 17 la sută : un nivel 
al șomajului ridicat (132 000 per
soane) și o datorie externă de 
peste 10 miliarde dolari neozeelan
dezi (circa 7 miliarde dolari 
S.U.A.). în anii care s-au scurs de 
atunci, laburiștii *u trecut la efec
tuarea unor reforme pe plan eco
nomic și social, care au dat roade. 
Astfel, .șomajul a scăzut la jumă
tate, iar rata inflației s-a redus 
cu două procente. Dificultățile nu 
s-au terminat insă, mai ales in lu
mina accentuării măsurilor protec- 
ționiste de către partenerii occi
dentali ai Noii Zeelande și a re
ducerii Însemnate a prețurilor pro
duselor de export neozeelandeze 
(carne, lapte și produse lactate, 
lină, pjei. alumină, cărbune etc.).

în legătură cu măsurile protec- 
ționiste amintite, trebuie mențio
nat că ele au fost înăsprite Și ca 
urmare ■'ziției guvernului de 
la \Velli.i Oion în problema armelor 
nucleare. Intr-adevăr, după cum 
se știe, parlamentul neozeelandez 
a aprobat o rezoluție prin care se 
interzice accesul în porturile țării 
a navelor militare cu arme nu
cleare la bord sau acționate pe 

^baza energiei atomice, ceea ce a

a unor difi-
economică 

nici aceste 
puterea in

provocat o serioasă „răcire" a re- 
lațiilor cu S.U.A. De asemenea, 
guvernul neozeelandez a fost unul 
din inițiatorii Tratatului de la Ra
rotonga. prin care Pacificul de Sud 
a fost, proclamat zonă liberă de 
arme atomice și. in același timp, a 
cerut in repetate rînduri încetarea 
tuturor experiențelor nucleare, cri- 
ticind ferm Franța pentru conti
nuarea experiențelor in atolul Mu- 
ruroa.

în aceste condiții, asupra țării 
s-au exercitat presiuni serioase, 
nu numai din partea S.U.A., dar 
și a altor țări occidentale, ca 
Marea Britanie și Franța. După 
cum scria săptămînalul francez 
„L'EXPRESS". ministrul de exter
ne al Marii Britanii „i-a atras a- 
tenția" lui David Lange (sâptămi- 
nalul francez denumea aceasta 
drept ..presiune amicală") că po
ziția adoptată de țara sa „ii în
greunează sarcina de a face ca 
produsele neozeelandeze să fie 
admise pe piețele occidentale". 
Referindu-se la acestea, premierul 
neozeelandez. spunea : „Aceste 
presiuni «amicale» sint cam dure. 
Intr-adevăr dure. Dar ^diplomația 
globală a încercărilor de convin
gere. amenințările, ei bine, toate 
acestea nu au drept rezultat decit 
întărirea sentimentului național 
neozeelandez. Sintem o națiune 
mică, izolată. Dar atunci cind ci
neva vine să ne cheme la ordine, 
nu țiutem accepta acest lucru".

Ca urmare a acestei politici a 
S.U.A.. Marii Britanii și Franței, 
situația economico-socialâ a Noii 
Zeelande a cunoscut o înrăutățire 
in oursuil anului trecut. Așa se ex
plică o oarecare creștere a șoma
jului (cifra celor fără lucru a de
pășit acum 80 000), o majorare a 
ratei anuale a inflației, ca și o 
nouă sporire a datoriei externe. 
Cu toate acestea, priintr-o politică

de diversificare a relațiilor eco
nomice cu .celelalte state ale lumii, 
guvernul a reușit, pe primele șase 
luni ale anului în curs, să îmbu
nătățească balianța de pdăți și să 
redreseze economia. Astfel incit, 
înaintea alegerilor, premierul Lange 
s-a simțit îndreptățit să ceară 
electoratului să-i reacorde încre
derea „pentru a completa refor
mele economice începute" in in
terior și a continua politica ex
ternă promovată pină în prezent.

Deosebit de semnificativ este 
faptul că aducând guvernului labu
rist critici pe alocuri dure — lu
cru, de altfel, obișnuit in preajma 
alegerilor — principalul partid al 
opoziției — Partidul Național — 
a preferat să nu deschidă „dosarul 
nuclear". Este și aceasta o recu
noaștere.a opțiunii antinucleare a 
poporului neozeelandez.

„Armele nucleare reprezintă cea 
mai mare amenințare la adresa 
Noii Zeelande și a tuturor celor
lalte țări" — a spus liderul parti
dului laburist în cadrul unui mi
ting electoral, justificind această 
opțiune și exprimind hotărîițea ță
rii sale de a milita in continuare 
pentru interzicerea experiențelor 
atomice și lichidarea armelor nu
cleare, pentru înfăptuirea unui 
program complex de dezarmare și 
folosirea sumelor devenite astfel 
disponibile pentru redresarea eco
nomiei mondiale, pentru progresul 
tuturor țărilor.

în general, agențiile de presă re
levă că sondajele de opinie acordă 
un avans substanțial partidului 
laburist. Sint insă și voci care 
îndeamnă la prudență, amintin- 
du-se. în context, labilitatea elec
toratului. Rezultatele 'definitive ale 
scrutinului vor fi cunoscute luni 
dimineața.

Nicolae PLOPEANU

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-guvanez

GEORGETOWN 14 (Agerpres). r 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului 
Desmond Hoyte. ' liderul partidului 
Congresul Național al Poporului, 
președintele Republicii Cooperatiste 
Guyana, un cald salut tovărășesc, 
precum și urări de noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și a țării, pentru 
progresul și bunăstarea poporului 
guyanez prieten.

Tovarășul Desmond Hoyte a mul
țumit și a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de succes in vasta operă 
pe care o conduce de făurire a vieții 
noi în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către conducă
torul guyanez a reprezentantului 
Partidului Comunist Român la lu
crările celui de-al VII-lea congres 
al partidului Congresul Național al 
Poporului, ambasadorul Petre Lupu.

Cereri privind renunțarea de către R.F.G. la rachetele 
„Pershing 1 fi"

BONN 14 (Agerpres). — Pre
ședintele P.S.D. din R. F. Germa
nia, Hans Jochen Vogel, a adresat 
cancelarului federal al R.F.G. un 
mesaj in care cere ca Bonnul să 
renunțe oficial și neintirziat la cele 
72 de rachete „Pershing 1 A". Gu
vernul R.F.G. — se spune in mesaj 
— trebuie să facă totul pentru a 
nu fi vinovat de. un eșec al trata
tivelor referitoare la „dubla opțiu
ne zero" privind rachetele cu rază 
medie de acțiune și ciele operativ- 
tactice.

Pe de altă parte. Partidul ecolo
gist din R.F.G. s-a pronunțat pen
tru convocarea unei sesiuni spe

Parlamentului in legă- 
refuzul guvernului de 

de a accepta includerea
ciale a 
tură cu 
la Bonn 
rachetelor „Pershing 1-A“ într-un 
acord privind eliminarea rachete
lor americane și sovietice cu rază 
medie de acțiune din Europa. Pro
blema acestor rachete, ale căror în
cărcături nucleare se află sub con
trol american, rămine principalul 
obstacol in calea realizării unui 
astfel de acord, consideră ecolb- 
giștii vest-germani.

Inițiativa lor survine in contex
tul unor cereri asemănătoare, for
mulate de numeroase personalități 
ale vieții politice din R.F.G.

ale politicii interne și externe a iei
relevate de primul

DELHI 14 
cuvintul în

NEW DELHI 14 (Agerpres). — 
Luind cuvintul in cadrul sesiunii 
festive a Parlamentului, dedicată ce
lei de-a 40-a aniversări a proclamă
rii independentei Indiei — 15 august 
— primul ministru Rajiv Gandhi a 
relevat că India militează pentru 
dezvoltarea unor relații de prietenie 
cu toate statele, se pronunță pentru 
o lume fără războaie si armament 
nuclear.

a subliniat 
hotărît să 

calea con-

ministru Rajiv Gandhi
întregul popor indian.

Rajiv Gandhi, este ferm 
meargă in continuare pe
struirii unei noi Indii, pentru solu
tionarea. problemelor economico-so- 
ciale. îndepărtarea tuturor formelor 
de discriminare si opresiune, pentru 
apărarea independentei tării, a uni
tății naționale și integrității terito
riale.

Reuniunea la nivel înalt a statelor 
din zona centrală a Africii

— LaLIBREVILLE 14 (Agerpres). 
Libreville s-au desfășurat lucrările 
celei de-a treia sesiuni a șefilor de 
stat și guvern din Comunitatea eco
nomică a statelor din zona centrală 
a Africii (E.C.C.A.S.). eu acest prilej 
fiind examinate numeroase rapoarte, 
intre care cel privitor la activitatea 
organizației in 1986. Problemele abor
date s-au referit în special la difi
cultățile economice pe care le întîm- 
pină statele din zonă. în actualul 
context economic international, și la 
căile de impulsionare a cooperării 
regionale.

înființată în 1983, E.C.C.A.S. gru
pează următoarele state : Camerun, 
Congo. Republica Centrafricană. Ga
bon. Guineea Ecuatorială, Ruanda,

Burundi. Ciad. Zair, Sao Tome și 
Principe.

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 
Secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa. 
Adebayo Adedeji. a declarat, la 
Addis Abeba, că dezvoltarea econo
miilor africane nu va fi posibilă fără 
oprirea deprecierii progresive a pre
turilor la mărfurile exportate de ță
rile continentului si fără soluționa
rea problemei datoriilor lor externe 
crescinde. Astăzi — a arătat el — 
resursele Africii sint canalizate spre 
țările dezvoltate ale Occidentului. A- 
cest proces trebuie să inceteze com
plet si să se manifeste în sens in
vers — a subliniat Adedeji.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Scrisoare a Libanului adresată secretarului general al O.N.U.

• Un interviu al ministrului de externe al Iordaniei
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Misiunea permanentă a Libanu
lui la Națiunile Unite a adresat se
cretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, o scrisoare în care 
se arată că ocuparea în continuare 
de Israel a sudului țării și perpe
tuarea actelor israeliene de agresiu
ne constituie o amenințare față de 
securitatea regiunii, transmite agen
ția T.A.S.S. Singura cale pentru a 
se asigura pacea și securitatea pen
tru populația din sudul Libanuluii. 
este aplicarea în practică a rezolu
țiilor Consiliului de Securitate care 
cer retragerea trupelor israeliene 
din această regiune a teritoriului li
banez și desfășurarea Forței Interi
mare O.N.U. din Liban pe întreaga

frontieră dintre cele două țări, se 
spune în document.

AMMAN 14 (Agerpres). — Pro
iectata conferință de pace in Orien
tul Mijlociu ar constitui singurul 
mijloc- de reglementare pe cale paș
nică a conflictului arabo-israelian. a 
declarat ministrul iordanian de ex
terne. Taher AL Masri, intr-un in
terviu acordat ziarului „Jordan 
Times". Cu cit se amină mai mult 
această conferință, cu atit se vor 
complica lucrurile. în schimb, ur
gentarea ei ar contracara acțiuni și 
evenimente cu repercusiuni negative 
pentru popoarele din zonă, a relevat 
ministrul iordanian. 
China Nouă.

citat de agenția

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 14 (Agerpres). — Tru

pe iraniene au respins o ofensivă 
irakiană în zona operațională Sar- 
dasht. de pe frontul de nord-vest, 
producind inamicului pierderi însem
nate in oameni și armament — in
formează un comunicat militar citat 
de agenția IRNA. De asemenea, au 
fost înregistrate succese in cursul 
unor operațiuni de luptă pe frontul 
de sud. Artileria iraniană — relevă 
comunicatul — a doborit patru eli
coptere irakiene in zona operațio
nală ..NASR-7".

Pe de altă parte, se informează că 
avioane irakiene au bombardat două 
unități industriale din orașele ira
niene Trabriz și Gachsaran ; au fost 
uciși și răniți mai mulți muncitori.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Avi
oane și elicoptere irakiene au efec-

Cercetări științifice 
la bordul 

complexului 
orbital „Mir”

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Cosmonauții Iuri Romanenko și 
Aleksandr Aleksandrov iși în
cheie o nouă săptămini de ac
tivitate la bordul complexului 
științific orbital sovietic „Mir". 
In ultimele zile, in conformitate 
cu programul de cercetări geo
fizice. membrii echipajului au 
înregistrat pe peliculă imagini 
ale unor porțiuni ale uscatului 
și oceanului planetar.

Cu ajutorul instalației „Ko- 
rund“ s-au început experimen
tele în vederea obținerii în con
diții de micrograuitate de ma
teriale semiconductoare cu ca
racteristici îmbunătățite.

Totodată, cei doi cosmonauți 
continuă cercetările astrofizice, 
folosind observatorul internațio
nal „Roentgen", instalat pe mo
dulul științific „Quant". Obiec
tul observațiilor îl constituie 
sursele de radiații roentgen 
din constelația. Hercule. Vineri, 
membrii echipajului au efectuat 
un amplu control medical. Po
trivit datelor telemetrice și ra
portului transmis de la bordul 
complexului orbital, starea sănă
tății celor doi cosmonauți este 
bună, zborul desfășurindu-se 
normal.

în ultimele 24
de misiuni 
obiective militare 
de trupe iraniene.

de ore. peste o 
de luptă asupra 

și concen- 
Au fost

Si

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Populare Congo Îmi oferă plă
cutul _ prilej să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Sint convins că relațiile de strînsă prietenie, solidaritate și cooperare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și intări tot mai mult, pe 
baza_ înțelegerilor convenite împreună, spre binele și in interesul popoarelor 
român și congolez, al păcii, colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului congolez 
prieten progres și prosperitate.

Poporul congolez 
sărbătorește la 15 au
gust două importante 
evenimente din isto
ria sa contemporană : 
proclamarea indepen
denței in 1960 și vic
toria revoluției din 
1963, 
masele 
înlăturat 
acționar, tributar 
reselor străine, 
cind începutul 
profunde înnoiri 
nomico-sociale.

Ca o expresie a 
voinței întregului po
por. in perioada care 
s-a scurs de atunci — 
;i mai ales incepind 
din 1969. cînd a luat 
ființă Partidul Con
golez al Muncii — au 
fost adoptate impor
tante măsuri menite 
să impulsioneze efor
turile de lichidare a 
înapoierii moștenite 
din trecut, de valori
ficare în 
țional a 
țării. S-au 
succes

revoluției
în cursul căreia 

populare au 
regimul re- 

inte- 
mar- 
urțor 
eco-

interes na- 
resurselor 

realizat cu 
prevederile

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român', 

Președintele Republicii Socialiste România

planului de dezvoltare 
economică pe perioa
da 1982—1986. in spe
cial în ceea ce priveș
te construcțiile 
tale și crearea 
infrastructuri 
nale. marcindu-se pași 
importanți pe calea 
progresului economic. 
Aceste preocupări sint 
concretizate 
doilea plan 
(1987—1991), o atenție 
deosebită fiind acor
dată. de asemenea, 
dezvoltării învățămin- 
tului, serviciilor 
cial-sanitare. 
standardului 
al populației, 
tensificat.
tent, ritmul construc
țiilor de locuințe, mai 
ales in capitală, unde 
trăiește cam o treime 
din locuitorii R. P. 
Congo.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
militantă cu tinerele 
state independente, 
tara noastră urmăreș
te cu interes și sim-

capi- 
unei 

națio-

și in al 
cincinal

so- 
creșterii 

de viață 
S-a in- 

concomi-

patie eforturile po
porului congolez pen
tru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a pa
triei sale. între țările, 
partidele și popoarele 
noastre s-au statorni
cit si se dezvoltă re
lații prietenești de 
colaborare pe multi
ple planuri.

O contribuție esen
țială la impulsionarea 
și extinderea conlu
crării româno-congo- 
leze In diferite sfere 
de activitate au adus-o 
ințelegerile convenite 
cu prilejul convorbi
rilor și întîlnirilor la 
nivel înalt de la Bucu
rești și. respectiv, Braz
zaville. Există condiții 
favorabile pentru ex
tinderea pe mai de
parte a raporturilor 
dintre Republica So
cialistă România si Re
publica Populară Con
go, în interesul ambe
lor țări și popoare, al 
cauzei progresului și 
păcii.

GREVELE DIN COREEA DE SUD

ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ 
-PRACTIC PARALIZATĂ

Relatări ale agenției spaniole de presă EFE

tuat, 
sută 
unor 
trări 
bombardate blindate, adăposturi 
depozite de muniții ale inamicului 
la est de Basra și in sectoarele de 
nord și de est ale frontului — in
formează un comunicat militar ira
kian citat de agenția I.N.A.

Pe de altă parte — se arată in co
municat — artileria iraniană 
bardat cartiere ale orașului 
Dizeh, din nordul Irakului ; 
rănite citeva persoane.

a bom- 
Qala'at 
au fost

Grevele care au început in urmă 
cu șase săptămini se desfășoară în 
continuare cu intensitate crescîn- 
dă, afectind în prezent majoritatea 
întreprinderilor din Coreea de 
Sud, ceea ce face ca autoritățile să 
fie confruntate cu paralizarea în
tregii. economii, și a exporturilor 
către străinătate.

Zilnic apar noi focare ale con
flictelor de muncă, greva cuprinde 
alte și alte sectoare, cum ar fi mi
nerii, taximetrișfii, conducătorii de 
autobuze, care, pentru prima oară 
de mai multe decenii, cer majorări 
ale salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de viață.

Tot mai îngrijorat, guvernul de 
la Seul a trecut la adoptarea unor 
măsuri severe pentru a pune ca
păt mișcării, greviste și a diminua 
efectele grave ale reducerii expor
turilor. S-a anunțat că vor fi aspru 
pedepsite persoanele implicate in 
diferite acțiuni greviste, cum ar fi 
blocarea, șoselelor și a căilor fera
te. Au fost, de asemenea, adoptate 
măsuri extraordinare împotriva 
studenților dare s-au introdus în 
indetiorul fabricilor pentru a spri
jini revendicările muncitorimii.

Mai mulți mineri au fost răniți 
in incidentele oare s-au înregistrat 
in zona Mungyong, unde p-oliția a 
împrăștiat demonstrația unui nu
meros grup de mineri folosind 
gaze lacrimogene.

Mișcarea grevistă a fost declan
șată la sfirșitul lunii iunie și s-a 
extins treptat asupra întregii in
dustrii, paralizînd sectoare-cheie, 
inclusiv construcțiile de automobi
le și industria extractivă.

Principala întreprindere con
structoare de automobile din Co
reea de Sud, „Hyundai Motor Co", 
și-a suspendat activitatea, pe ter
men indefinit, datorită încetării li
vrărilor de subansamble și alte 
componente din partea unităților 
afiliate. Peste douăzeci de compa
nii care livrau asemenea suban
samble și componente și-au în
chis porțile de la sfirșitul săptă
mânii trecute. Celelalte trei mari 
companii ale industriei construc-

t.oare de automobile, „Daewoo Mo
tor"", „KIA" și „Asia Motor Co", se 
află intr-o situație similară și nu 
se știe cind iși vor putea relua 
activitatea.

Industria constructoare de nave 
a suferit, de asemenea, o grea lo
vitură. iar oțelăriile practic și-au 
încetat orice activitate. Întreprin
derile de produse electronice „Gold 
Star" sint și ele afectate de o gre
vă pe termen indefinit, muncitorii 
cerind sporirea salariilor și dreptul 
de a participa la beneficiile între
prinderii.

Totodată, grevele se extind pe 
scară din ce in ce mai mare in sec
torul minier, in prezent fiind afec
tate peste 34 de mine. Grevele 
conducătorilor de autobuze și . ale 
taximetriștilor, care au început în 
orașele Kwangju și Chongju, cu
prind în prezent numeroase alte 
localități. în orașul Suwon, aflat la 
30 km sud de Seul, mii și mii de 
muncitori din 45 de centre in
dustriale au organizat demonstrații 
de protest prin așezarea de-a 
curmezișul rețelelor rutiere și fe
roviare. Peste 11000 de muncitori 
de la complexul industrial din 
Changchon au participat la o de
monstrație pe străzile orașului, fo
losind tractoare și alte vehicule 
grele, și sfidind. astfel, deschis for
țele de ordine.

Conflictele de muncă au cuprins 
și Seulul, unde mai multe mii de 
muncitori au organizat o demon
strație prin așezarea pe caldarlm 
și pe căile de acces, cerind începe
rea imediată de negocieri cu pa
tronii.

Ministrul muncii, Lee Hun Kee, 
a amenințat, avînd in vedere gra
vitatea situației, că dacă grevele 
vor continua va fi inevitabilă 
tervenția forțelor armate. " 
perspectiva că, departe de 
atenua, situația va continua . 
înrăutățească în cursul lunii 
tembrie, cind studenții, care 
dovedit un factor principal al 
cărilor antiguvernamentale, se 
reîntoarce in universități.

in- 
Există 

a se 
să se 
sep- 
s-au 
miș- 
vor

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

SESIUNE SPECIALA. La sediul 
Națiunilor Unite din New York a 
început o sesiune specială a Con
siliului de tutelă al O.N.U.. con
sacrată examinării problemei insu
lei Palau, din Pacific. Reuniunea 
a fost convocată la cererea State
lor Unite.

Ls

PARLAMENTUL UNICAMERAL 
PORTUGHEZ (Adunarea Repu
blicii). in care majoritatea este 
deținută de Partidul Social-Demo
crat, s-a reunit la Lisabona pen
tru prima dată după alegerile de 
la 19 iulie. Sesiunea a fost desti
nată unor probleme organizatorice, 
urmind ca intr-o nouă întilnire, la 
sfirșitul săptămînii viitoare, să fie 
luat in discuție programul celui 
de-al 11-lea guvern constituțional, 
condus de Anibal 
care iși va prelua 
cepind de luni.

COOPERARE. La 
chis o reuniune a miniștrilor eco
nomiei din R.F.G., Austria și Elve
ția. în cadrul lucrărilor sint 
dezbătute cu prioritate probleme 
ale cooperării comerciale și finan
ciare ale Austriei și Elveției cu 
țările C.E.E.

CONSILIUL ECONOMIC ARAB 
s-a pronunțat pentru inițierea de 
eforturi în direcția extinderii re
lațiilor economice interarabe și lăr
girii pieței comune arabe în fo-

Cavaco Silva, 
atribuțiile in

Viena s-a des-

losul dezvoltării acestor țări. într-o 
declarație .dată publicității la 
Amman, consiliul a relevat că înfi
ințarea pieței comune arabe'consti
tuie o bază pentru dezvoltarea 
economică a țărilor membre și creș
terea nivelului de trai al popu
lațiilor lor.

MANEVRE MILITARE. în pe
rioada 31 august—18 septembrie, in 
nordpl Atlanticului vor avea loc 
cele mai mari manevre militare ale 
N.A.T.O. din acest an, denumite 
„Ocean Safari-’87“. La exerciții vor 
participa circa 150 de nave mili
tare și 250 de avioane din ze^p țări 
membre ale pactului.

ÎNTR-0 DECLARAȚIE FĂCUTĂ 
LA BUENOS AIRES, ministrul ar
gentinian al economiei. Juan 
Sourrouille. a arătat că plata da
toriei externe a țării este „impo
sibilă" în actualele condiții — 
transmite agenția Prensa I^atina. 
El a cerut modificarea condițiilor 
actuale de rambursare,a datoriei 
externe, pentru a se permite ță
rilor in curs de dezvoltare să se 
redreseze economic și să poată a- 
junge în situația de a-și respecta 
angajamentele de plată a 
externe. Argentina are o 
externă de aproximativ 50 
de dolari.

A.S.E.A.N. Miniștrii de 
din statele membre ale Asociației

datoriei 
datorie 
miliar-.

externe

n 
țărilor din Asia de Sud-Est. 
(A.S.E.A.N.) se vor întruni la 16 
august, la Bangkok, pentru a-și ■ 
pune de acord pozițiile privind 
situația actuală din zonă — a • 
anunțat șeful diplomației thailan- 
deze, Siddhi Savetsila, președintele I 
în exercițiu al Comitetului Perma- | 
nent al A.S.E.A.N. S-a precizat că 
reuniunea are loc in contextul mul- i 
țiplelor acțiuni diplomatice. pe 
plan internațional și regional, vi- 1 
zind soluționarea unor probleme . 
importante din regiune.

PROIECT DE LEGE. Camera 
deputaților a parlamentului peruan . 
a aprobat proiectul de lege privind 
naționalizarea băncilor, societăților < 
de asigurări și organismelor finan
ciare care operează in țară. Pro- I 
iectul de lege, care urmează să | 
fie dezbătut și in Senat, mențio
nează că activitatea financiară a i 
tării trebuie să se afle, sub con
trolul statului. 1

ALEGERI. La 23 octombrie, în .
Republica Burundi se vor desfășu- I
ra alegeri parlamentare. Potrivit I
anunțului oficial difuzat la Bujum
bura. capitala țării, la acest scru
tin participă candidați din partea 
Partidului Uniunea pentru Pro
gresul Național, partid unic și 
guvernămint în Burundi.

PRODUCȚIA MONDIALA 
SEMINȚE OLEAGINOASE 
atinge anul acesta nivelul record 
de 202,7 milioane tone, se arată în
tr-o prognoză a Ministerului Agri
culturii al S.U.A. De asemenea, in 
prognoza respectivă se apreciază 
că producția de grîu pe plan mon
dial va fi anul acesta de 509,3 mi
lioane tone, cu 4 la sută mai puțin 
decit anul trecut, cînd s-a înregis
trat o recoltă-record.
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