
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
......... ..........  i. ....................................

Anul LVII Nr. 13 992 Duminică 16 august 1987 6 PAGINI - 50 BANI

1_N IjfTlMPINAREA 
MARII NOASTRE 
SĂRBĂTORI

NAȚIONALE

MÎINE ÎN CAPITALA PATRIEI ÎȘI ÎNCEPE LUCRĂRILE

FORUMUL LARG DEMOCRATIC 
al educației politice și culturii socialiste

„Pentru a realiza noua revoluție tehnico-științifică, noua re
voluție agrară, creșterea gradului de civilizație al patriei noastre, 
trebuie să realizăm ridicarea nivelului de cunoștințe, conștiința 
revoluționară a poporului nostru! Numai cu o asemenea forță so
ciala, cu înalt nivel de conștiință revoluționară, de cunoștințe în 
toate domeniile de activitate, vom asigura înfăptuirea obiective
lor stabilite de Programul partidului, ridicarea nivelului general 
de dezvoltare a patriei noastre!".

NICOLAE CEAUȘESCU
Mîndria de a înălța podul

M iine încep, în Capitală, lucrările celuî 
de AL III-LEA CONGRES AL EDUCA
ȚIEI POLITICE

LISTE, amplu forum 
examineze realizările ___  ... „„
formare a conștiinței înaintate, revoluționa
re, să stabilească noi direcții de acțiune, 
in măsură să amplifice necontenit eficiența 
educativă a activității poli ti co-ideologi ce, pu
terea formativă a actului de cultură, a creației 
cultural-artistice în general. Prezența a peste 
patru mii de delegați și invitați — oameni ai 
muncii din industrie, agricultură, construcții, 
oameni de știință, artă și cultură, ziariști, acti
viști de partid și de stat — caracterul de lucru 
al dezbaterilor — în cadrul cărora se vor apro
funda învățăminte desprinse din experiența a- 
cumulată pînă acum, se vor prefigura măsuri 
apte să perfecționeze activitatea de formare a 
omului nou — conferă congresului statutul unui 
important forum al educației politice, al cultu
rii revoluționare, constituind o nouă expresie 
a profundului democratism al orindulrii noas
tre, a largilor condiții și posibilități create, 
după Congresul al IX-lea al partidului, par
ticipării active, nemijlocite a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului șl statului nostru în toate domeniile 
vieții economieo-sociale.

Participanții la lucrările congresului, alături 
de toti cetățenii tării, făuritori si beneficiari ai 
actului de educație și cultură, ai, impresionan
telor realizări obținute — prin înfăptuirea po
liticii culturale a partidului — în dezvoltarea 
vieții spirituale noi a poporului, se prezintă Ia 
acest mare forum democratic animați de sen
timente de profundă dragoste, prețuire și recu
noștință față de secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a cărui strălucită operă 
teoretică și vastă activitate practică se află la 
temelia muncii de educație politică revoluțio
nară, de formare a omului nou, cu o conștiință 
înaintată, a necontenitei dezvoltări a culturii și 
artei socialiste — față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, care îndrumă 
nemijlocit, cu înaltă competență, știința, învă- 
țămintul, cultura și arta, aducînd o remarcabi
lă contribuție la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului, la dezvoltarea ge
nerală a societății românești.

Congresul educației politice și culturii socia
liste constituie o ilustrare a statornicei preo
cupări a partidului nostru, a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea unei noi calități a muncii de 
formare a conștiinței socialiste, de modelare a 
personalității constructorilor socialismului, de 
inflorire a culturii și artei naționale. La teme
lia acestei statornice preocupări se află lumi
noasa concepție a secretarului general al parti
dului potrivit căreia înfăptuirea transformării 
revoluționare a societății, realizarea operei 
complexe de construire a orindulrii noi, socia

ȘI CULTURII SOCIA- 
democratic cnemat să 
obținute în opera de

liste, presupun, ca pe un dat fundamental, 
transformarea modului de â gîndi și acționa al 
celor chemați să realizeze aceste profunde 
prefaceri revoluționare ; presupun, cu alte cu
vinte, gindire și acțiune revoluționare, con
știință pătrunsă de spirit revoluționar. In acest 
sens, secretarul general al partidului sublinia 
că formarea unui om multilateral pregătit, cu 
o concepție înaintată despre lume și viață, cu

o înaltă moralitate și cu o bogată viață spiri
tuală. constituie o necesitate obiectivă, o cerin
ță legică a progresului societății socialiste. A- 
ceasta reprezintă, așa cum apreciază documen
tele de partid, cea mai mare și mai complexă 
sarcină, cea mai nobilă răspundere, îndatorirea 
revoluționară de onoare a partidului nos
tru comunist: „Noi considerăm și am con
siderat întotdeauna — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că menirea istorică 
a socialismului este nu numai de a elibera 
omul de asuprire și exploatare, de a asigura 
bunăstarea lui materială, ci de a făuri o civi
lizație spirituală superioară, care nu se poate 
realiza decit prin formarea unui om nou, cu o 
înaltă conștiință și pregătire culturală și pro
fesională, cu un profil moral-politic înaintat1.

Relevind rolul esențial pe care îl au forțele 
de producție in viața societății, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a formulat, totodată, teza de esență revoluțio

nară, de mare valoare principială și practică, 
potrivit căreia conștiința socialistă exercită, la 
rindul său, o puternică înrîurire asupra mer
sului înainte al societății, iar ideile, concepțiile 
înaintate, cucerind masele, devin o uriașă forță 
materială a progresului. Prin această prismă 
s-a demonstrat inconsistența acelor teze care 
vedeau in conștiința socială o rezultantă meca
nică, actul reflex al transformărilor din sfera 
existenței sociale, care postulau iminența răi 
minerii in urmă a conștiinței. Pe temelia unei 
asemenea superioare înțelegeri a raportului 
existențâ-conștiință socială — ca un tot unitar, 
intr-o strinsă și permanentă intercondiționare — 
s-a cristalizat o strategie armonioasă de dez
voltare a societății noastre, in care se acordă 
o deosebită însemnătate atît creșterii forțelor 
de producție, cit și formării conștiinței noi, so
cialiste, formării unui om nou, stăpîn pe cele 
mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoaș
terii umane, caracterizat prin înalte virtuți po
litice și morale, prin pasiune pentru muncă și 
creație, prin cutezanță în gîndire și acțiune, 
prin reoeptivitate față de nou, prin fermitate 
in lupta pentru adevăr, cinste și dreptate, prin 
hotărîre nestrămutată de a face totul pentru 
înălțarea patriei in glorie, măreție și demni
tate socialistă. Secretarul general al partidului, 
chemind Ia intensificarea activității politieo- 
ideologice șl cultural-educative, a conturat o 
nouă viziune și asupra finalității acesteia, cri
teriul suprem de judecare a eficienței sâle fiind 
nu atit numărul și varietatea acțiunilor educative 
inițiate, cît rezultatele obținute la fiecare loc de 
muncă în înfăptuirea politicii partidului, mun
ca harnică a oamenilor, spiritul gospodăresc cu 
care ei acționează, zi de zi, pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan, ca expresie concretă, 
edificatoare a conștiinței și responsabilității 
civioe sociale.

In concepția partidului nostru, a secretarului 
său general, socialismul este societatea împli
nirii personalității umane, orînduirea in care 
omul muncii este figura centrală, o viață și 
muncă demne și civilizate ale acestuia fiind 
țelul suprem al întregii opere constructive ce 
se înfăptuiește astăzi. Pornind de la acest ade
văr, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în 
repetate rinduri că și făuritorii de valori spiri
tuale, oamenii de cultură și artă trebuie să-și 
consacre talentul, forța lor creatoare omului, 
înnobilării vieții sale spirituale. După cum este 
bine știut, dintotdeauna literatura și arta ro
mânească s-au inspirat din izvorul viu, nese
cat al vieții și muncii ponorului nostru, a is
toriei sale încărcate de fapte de eroism, de 
dragoste de țară. Poeții, prozatorii, dramatur
gii, artiștii plastici, muzicienii, oamenii de tea
tru și film sint profund preocupați de a da as
tăzi o nouă strălucire acestor bogate tradiții, 
făurind opere militante, profund umaniste, re
voluționare, care să-l înnobileze pe om, să-1

(Continuare in pag. a V-a)

Dialoguri cu constructorii 
noului arc peste Dunăre de ia Cernavodă
Se află în plină des

fășurare lucrările de 
finalizare ale noului 
pod peste Dunăre de 
la Cernavodă. Ulti
mele fapte de muncă 
pe care le va înregis
tra biografia impună
toarei construcții, pînă 
la darea in exploata
re. vor coincide în 
chip fericit cu aniver
sarea zilei de 23 Au
gust. E dorința celor 
care au gîndit podul, 
a celor care l-au „tra
dus" în limbajul beto
nului si al otelului, a 
celor care i-au ve
gheat zi și noapte 
înălțarea. Omagiul 
muncii în întîmpina- 
rea marii noastre săr
bători naționale.

Istoria se scrie si cu 
poduri. Oameni mari 
sint podarii : cu capul 
în nori si cu picioarele 
adine înfipte in pâ- 
mint. De astfel de u- 
riasi pare a fi con
struit noul pod peste 
brațul Dunărea. Insă 
(si aburul legendei se 
împrăștie încet) dacă 
le stai o vreme în 
preajmă. oferindu-ți 
răgazul să-i cunoști, 
descoperi cel puțin un 
adevăr, tulburător in 
lumina de august care 
scaldă astăzi podul, ca 
o apă de deasupra : 
podarii -sint oameni o- 
bișnuiți. Au si ei bucu
rii si necazuri, nepă- 
sâri si griji, zile în
sorite si zile fără soa
re. ierni blinde si ierni 
aspre, împliniri și 
speranțe.

— La ce vă gîndiți 
cind construiti un 
pod ? îl întreb pe Mar
cel Pîrvulescu. adjunct 
de sef de brigadă la 
tablierul podului de

cale ferată.. snerînd să 
obțin un răspuns co
lectiv.

— La multe. Cînd 
construiești un pod. 
cum e cel Pe care îl 
vedeți în fata ochilor, 
aproape gata, te gin- 
desti la urmași. In 
primul rînd la ei. Spre 
deosebire de alte lu
cruri făcute de om. un 
nod e si — cum să vă 
spun 7 — o stare de 
spirit. Știm că ne va 
supraviețui. Nu cunosc 
satisfacție mai deplină.★

Despre pod s-a vor
bit si s-a scris mult. 
Adunind știrile. în
semnările. reportajele, 
interviurile. eseurile 
putem spune, fără e- 
xagerare. că obiectivul 
acesta, spectaculos din 
toate punctele de ve
dere. o piatră de în
cercare a gîndi rii si 
practicii stiintifioo- 
tehnioe românești, o 
izbîndă a oamenilor 
asupra lor înșiși, a a- 
vut cotidianul său.

Trei deschideri — 
două de 140 de metri, 
deschiderea centrală 
de 190 de metri ; două 
linii de cale ferată, 
autostrada cu două 
arini, de o narte si de 
alta, fiecare cu cite 
două benzi de circula
ție. dus si întors. Ca
pacitatea de încărcare 
de patru ori mai mare 
decît a podului para
lel. cu o singură linie 
(erată, construit. în 
urmă cu nouăzeci și 
doi de ani. de Anghel 
Saligny. Mai departe, 
comparațiile nu-si au 
rostul, deși ele not 
continua: soluțiile teh
nice utilizate acum 
anroane un veac —

cele mal rentabile 
pentru vremea respec
tivă — grinzi Gerber 
cu zăbrele, console si 
articulații ; soluția 
tehnică propusă de 
noul pod — grinzile 
continue : cea mai 
grea piesă la nodul 
veohi (taina superioa
ră) a cîntărit 6 tone; 
la podul nou. cea mai 
grea piesă cîntărește 
de 10 ori mai mult (62 
de tone). Dar aici, re
pet. nu încap clasa
mentele. Nici cifrele, 
oricît ar fi de specta
culoase. nu spun înde
ajuns despre oameni, 
despre eroismul lor. 
La noul pod. eroismul 
s-a transformat, pe 
nesimțite. într-un fel 
de a fi ; pur si sim
plu. Luptîndu-se cu 
natura — nu o dată 
potrivnică —..mereu la 
înălțime, oe oo‘d. în 
iernile cumplite si în 
arșița verilor lungi, 
oamenii s-au luptat cu 
ei înșiși, autodenăsin- 
du-se. Au construit 
podul — au învins. 
S-au construit oe ei 
înșiși — iarăși au în
vins. O singură între
bare însă face neliniș
tită „naveta" între cele 
două poduri apropia
te : podul baroc (asa' 
apare astăzi. în preaj
ma celui nou. nodul 
lui Saligny) a traver
sat istoria oînă Ia 
noi ; acesta — noul 
pod peste Dunăre la 
Cernavodă — pînă 
unde va traversa isto
ria ? De care alt mal
Leila MUNTEANU
(Continuare 
în pag. a V-a)

PENTRU OMUL NOU, 
omul unei înalte conștiințe 

revoluționare
Cel de-al treilea Congres al 

educației politice și cul
turii socialiste, forum al 

democrației muncitorești revoluțio
nare, este destinat să dezbată cu 
înqltă răspundere probleme de im
portanță majoră ale vieții noastre 
social-politice și ideologice, cultu
ral-artistice. Formarea omului nou, 
cu o înaltă conștiință socialistă, 
constituie parte inseparabilă a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. „Orînduirea socialistă - 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— își propune să plămădească un 
om nou, cu un larg orizont de gin
dire și înțelegere, capabil să des
cifreze sensul legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, să participe în 
cunoștință de cauză la făurirea is
toriei, să-și croiască in mod liber 
și conștient propriul său destin. 
Tipul uman nou pe care vrem să-l 
făurim in societatea noastră tre
buie să se caracterizeze prin pa
siune pentru munca creatoare, prin- 
tr-un înalt spirit de răspundere față 
de interesele generale ale colecti
vității, prir*r-o ținută morală alea
să, printr- 'evată viață spiritua
lă".

Sint, toate acestea, tot atîtea di
recții prioritare, tot atîtea orizon
turi de inițiativă și acțiune pentru 
a căror optimă împlinire societatea, 
întregul popor dispun de tot ce este 
necesar, de la o puternică și bo
gată bază materială a actului cul- 
tural-educativ pină la o vastă și 
variată rețea de instituții și forme 
de activitate, chemate, prin tezele și

ideile mobilizatoare ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spre o superi
oară convergență a eforturilor edu
cative, spre desfășurarea în mod 
unitar și la parametrii unei mai 
înalte calități, a unei munci inten
se, in concordanță cu cerințele vie
ții, ale societății. Om al unei înal
te culturi politice, științifice, profe
sionale, ideologice, purtător al unor 
alese virtuți morale, împlinindu-și 
propria personalitate prin împleti
rea armonioasă a intereselor co
lectivității cu cele individuale, con
structorul societății noastre este be
neficiarul unei largi și reale de
mocratizări a culturii, are un acces 
multilateral la operele artei și ști
inței naționale și universale, parti- 
cipind el însuși la vastul efort de 
făurire a artei și culturii socialis
te și constituind, cum este firesc, 
un generos izvor de Inspirație al 
unei creații angajate plenar în o- 
glindirea vieții sociale, a tumultu
lui constructiv al poporului. In lu
mina acestor realități, nimic mai 
firesc decit ca, în spiritul democra
ției noastre socialiste, toți acești 
„făurari de frumuseți și prețuri noi", 
de la muncitor și țăran Ia scriitori, 
cineaști, dramaturgi, de la activiști 
culturali, reprezentanți ai organelor 
și organismelor locale ale puterii de

stat la compozitori, plasticieni, so
ciologi, să-și spună cuvîntul, să-și 
rostească opiniile asupra finalității 
actului cultural-educativ, asupra 
căilor de dezvoltare a vieții spiri
tuale, asupra neimplinirilor existen
te incă in unele domenii, in vede
rea eliminării lor și a obținerii unui 
randament superior al muncii po
litice, educative, culturale.

Cu conștiința tot mai limpede și 
mai fermă a dublei lor condiții, de 
creatori ai bunurilor materiale și 
spirituale șl de beneficiari ai ac
tului de cultură, a cărui valoare 
se răsfrînge, nemijlocit, asupra pro
priei vieți, oamenii muncii din toa
te categoriile socio-profesionale 
participă cu spirit de răspundere 
la dezbaterea și investigarea ori
zonturilor culturii noi. Opțiunile, 
gindurile, ideile lor dau expresie 
profundei recunoștințe față de con
dițiile pe care partidul și statul le 
asigură înfloririi multilaterale a 
personalității umane și se consti
tuie, totodată, în argumentele In
teresului major cu care privesc lu
crările Congresului educației politi
ce și culturii socialiste, cu convin
gerea că el va deschide noi ori
zonturi perfecționării activității cul
tural-artistice și politico-ideologice, 
implicării ei mai energice in viața 
întregii societăți.

Decadă 
a producțiilcr-record 

în minerit
Colectivele Întreprinderilor 

miniere clin Valea Jiului, munții 
Poiana Ruscăi și Apuseni, ferm 
hotărîte să intîmpine ziua de 
23 August și Conferința Națio
nală a partidului cu realizări 
deosebite în producție, au orga
nizat decade-record de producție 
care s-au încheiat cu frumoase 
rezultate. Astfel, minerii din 
Livezeni. Lonea și Petrila-Sud, 
care au ocupat primele trei 
locuri în Întrecerea din ultima 
decadă, au extras peste preve
derile de plan mai mult de 
2 800 tone cărbune. Cu rezultate 
foarte bune se înscriu și minerii 
din Barza, Deva, Coranda-Cer- 
tej. Așa, de exemplu, minerii 
din Teliuc și Ghelar au extras 
peste prevederi 500 tone mine
reu de fier. (Sabin Cerbu).

SOCIETATEA 

PENTRU 

cetățean

SCOIPOL
SI REZULTATUL

ÎNALT 
UMANISTE 

tN PAGINA A 1V-A

UNEI politici
C©NSECVENTE

IN PAGINA A III-A, opinii ale participanților la 
dezbaterea pe această temă realizată de ziarul nostru.

MĂREAȚA VICTORIE DIN AUGUST 1944 - 
încununare a luptei eroice a poporului 

condus de partid
Revoluția de eliberare socială șl 

națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă din August 1944, înfăptuită 
acum 43 de ani prin efortul depus 
de întregul popor, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist Ro
mân, s-a înscris in „cartea cea din
ții" a nației române — unde sint 
încrustate cu litere de aur marile e- 
venimente ce (au dăltuit, de-a lun
gul mileniilor, in stinca de granit 
a sufletului românesc, acel fel de 
a fi și a gîndi propriu poporului ro
mân — ca un act istoric epocal, de 
răscruce in lupta, necurmată pentru 
apărarea independenței și integri
tății teritoriale a țării, pentru asi
gurarea înaintării României pe ca
lea progresului si civilizației. în a- 
ceastă privință, secretarul general al 
partidului nostru sublinia că actul 
de la 23 August 1944 „a inaugurat o 
etapă nouă în istoria patriei, a des
chis calea împlinirii idealurilor și 
năzuințelor de dreptate și libertate 
ale poporului român, a cuceririi de
pline a independentei și suverani
tății naționale, a afirmării Româ
niei ca națiune liberă și demnă in 
rindul națiunilor lumii".
. Un asemenea eveniment politico- 
militar de amploare, cu Implicații 
hotărîtoare asupra viitorului na
țiunii române, a presupus o minu
țioasă pregătire, organizare și con
ducere. Dar, înainte de toate, a pre
supus existența acelei forțe politice 
naționale capabile să conducă po
porul la luptă, hotărîte să-și asume 
deplina responsabilitate ca. in si
tuația extraordinar de complexă pe 
care o traversa România in acea 
zbuciumată perioadă — cu hotarele 
ciuntite, aflată sub dominația Ger
maniei naziste, cu puterea acapa
rată de un regim dictatorial și an
gajată. contrar voinței si , interese
lor supreme ale poporului, Intr-un 
război străin și profund urît de în
treaga națiune — să găsească calea 
c^a justă și soluția salvării țării din 
impas.

Ca întotdeauna, în momentele de 
grea cumpănă ale istoriei poporului

român, și de această dată a exis
tat acea forță in stare să declanșeze 
energia maselor largi populare, să 
inmănuncheze într-un singur șuvoi 
revoluționar toate clasele și catego
riile sociale. Partidul Comunist Ro
mân a fost conducătorul încercat și 
curajos care, cu întreaga sa expe
riență de luptă, cu clarviziune și 
fermitate, cu o concepție realistă a- 
supra destinelor țării, s-a situat in 
fruntea uriașei acțiuni naționale, 
desfășurată sub imperativele salv
gardării independenței și suverani
tății României, a integrității sale te
ritoriale. încă din anii grei ai luptei 
poporului român împotriva perico
lului fascist, a instaurării dictaturii 
regale, a ciuntirii teritoriale a țării, 
a impunerii dictaturii antonesciene 
și a tîrîrii României în războiul hi- 
tlerist. partidul comunist a elaborat 
o strategie care a îmbinat tradiția 
cu inovația, experiența luptelor mul
tiseculare purtate de români pentru 
libertate și unitate națională cu sar
cinile concret-istorice din vara fier
binte a anului 1944.

Avind drept călăuză legitățile ge- 
neral-valabile ale materialismului 
dialectic și istoric, ale socialismului 
științific, pe care le-a aplicat crea
tor la condițiile specifice și realită
țile societății românești, partidul 
comunist și-a adus o contribuție ori
ginală la îmbogățirea teoriei revo
luționare a clasei muncitoare des
pre natură și societate, la strategia 
și tactica revoluțiilor de eliberare 
socială și națională, a insurecțiilor 
armate din Europa și a indicat cu 
claritate, pe baza unei temeinice a- 
nalize a evoluției condițiilor interne 
și externe, a corelației dintre fac
torii obiectivi și subiectivi, obiec
tivul strategic șl soluția salvării 
tării si ființei naționale, forțele po
litice și sociale ce trebuiau anga
jate în luptă si momentul oportun 
al declanșării acesteia. Astfel, In do
cumente de mare valoare politică 
— Circulara C.C. al P.C.R. din iulie 
1941, Platforma-program din sep
tembrie 1941 sau Rezoluția

C.C. al P.C.R. din ianuarie 1942, inti
tulată sugestiv „Pieirea sau salvarea 
poporului român" - au fost magis
tral sintetizate obiectivele majo
re ale mișcării de rezistentă ro
mânești, relevindu-se cu tărie neoe- 
sitatea înlăturării regimului dictatu
rii antonesciene, dezangajării țării 
din războiul hitlerist, alungării tru
pelor germane de pe teritoriul na
țional, restabilirii integrității terito
riale a țării și participării României 
cu toate forțele alături de coaliția 
antihitleristă la războiul drept împo
triva Germaniei naziste pină la com
pleta el înfringere.

O semnificație, cu profunde impli
cații asupra destinului poporului 
român, a avut faptul că, din întreaga 
constelație a partidelor politice na
ționale, singur partidul comunist, 
care activa de două decenii în aspră 
ilegalitate, a înțeles necesitatea ală
turării României la coaliția antihi
tleristă si continuarea războiului pînă 
la victoria finală asupra fascismului, 
pe cînd celelalte forțe politioe — 
Partidul Național Liberal (C.I.C. 
Brătianu), Partidul Național Țără
nesc (Iuliu Maniu) ș.a. — potrivnice 
de altfel dictaturii antonesciene și 
dominației Germaniei naziste, vizau 
numai desprinderea țării din războiul 
hitlerist Dar nu cu jumătăți de mă
sură a reușit să Învingă poporul 
român greutățile numeroase ivite în 
mileniile sale de existență și, nici 
atunci. în anii grei ai dictaturii anto
nesciene, nu se putea salva ființa 
națională cu astfel de soluții nerea- 
liste. Este meritul nepieritor al co
muniștilor de.a fi înțeles, in.contex
tul politic deosebit de complicat din 
acel timp, că poporul român trebuia 
să-și conjuge toate forțele, trebuia 
să facă totul pentru a evita catxstro-

General-locotenent dr.
Hie CEAUSESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Puternica angajare pentru îndeplinirea exemplara a sarcinilor economice
ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURA ^^9

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
In întîmpinarea marii sărbători de la 23 Au

gust. pretutindeni, in fabrici si uzine, pe șan
tiere. în unitățile de cercetare si inginerie teh
nologică se acționează cu dirzenie și abnegație, 
se depun eforturi susținute pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe cel de-al 
doilea an al actualului. cincinal. într-un aseme
nea climat stimulativ de întrecere socialistă, de 
afirmare puternică a unității clasei muncitoare, 
a întregului popor în turul partidului, al secre
tarului său general, se desfășoară adunările ge

nerale ale oamenilor muncii, eveniment de sea
mă în viata unităților economice.

Manifestîndu-se ca tribune active, ca forme, 
concrete ale autooonducerii si autogestiunii 
muncitorești, adunările generale au. așadar, me
nirea să asigure afirmarea plenară a conștiinței 
și calității de proprietari, producători si bene
ficiari a oamenilor muncii asupra Părții din 
avuția națională încredințată de societate spre 
administrare si dezvoltare, să dezbată cu înaltă 
responsabilitate. în spirit critic si autocritic, ac
tivitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarci

nilor de producție și să stabilească, pe baza 
înțelepciunii și experienței colective, cele mai 
potrivite măsuri pentru eliminarea oricăror nea
junsuri și realizarea în oele mai bune condiții a 
planului pe 1987.

Care sînt problemele situate în centrul dez
baterii adunării generale ? Ce propuneri au 
fost făcute ? Ce măsuri au fost stabilite de fo
rumul democrației muncitorești 1 Iată cîteva as
pecte relevate în acest sens de corespondenții 
..Scînteii" prezenti la două adunări generale ale 
oamenilor muncii.

Cu exigență și răspundere - despre sporirea 
producției de țiței

0 cerință de mare însemnătate 
pentru sporirea producției zootehnice
Cantități cit mai mari de furaje strlnse si depozitate

La Schela de producție petrolieră 
Poeni — Teleorman, recenta aduna
re generală a reprezentanților oa
menilor muncii a situat în centrul 
dezbaterilor neajunsurile care s-au 
manifestat în activitatea din primul 
semestru al anului, precum și mă
surile ce se impun pentru sporirea 
producției de țiței la nivelul real al 
posibilităților si cerințelor economiei 
naționale. „Este adevărat, au exis
tat o serie de cauze obiective — ne- 
realizarea programului de foraj al 
sondelor noi, frecventele viiituri de 
nisip care au determinat oprirea 
unui mare număr de sonde, sporirea 
conținutului de apă în totalul flui
dului extras etc. — care au Influen
țat negativ rezultatele noastre — se 
apreciază în darea de seamă. Pon
derea în totalul cauzelor nerealizării 
producției de țiței o dețin însă de
ficiențele privind organizarea mun
cii la nivelul fiecărei brigăzi, iindos- 
ciipliina, nerespectarea tehnologiilor 
de extracție. Dacă ne referim la ac
tivitățile de bază — intervenții, pro- 
be-prodiucție și repanații capitale la 
sonde — informăm adunarea că. da
torită neasigurării asistentei tehnice 
corespunzătoare pe cele trei schim
buri, a slabei preocupări pentru uti
lizarea instalațiilor IC-5 și a tro- 
litlor, a persistenței absențelor ne
motivate, normele de muncă s-au 
realizat în proporție de numai 94 la 
sută. Deși in cursul semestrului I 
al anului au fost aplicate 875 de 
operații din programul de măsuri 
geologo-tehnologice. producția nu a 
fost cea scontată, ca urmare a exe
cuției unor lucrări de slabă calitate 
care au necesitat repetarea unor 
operații".

Cuvîntul muncitoresc - constructiv, mobilizator
La secția acoperiri de la între

prinderea „23 August" din Satu 
Mare lucrează un puternic colectiv 
muncitoresc însumind peste 600 de 
oameni. Un colectiv care deține po- 
ziția-cheie în activitatea unității ale 
cărei produse sint destinate în cea 
mai mare parte exportului. Iar 
adunarea generală a oamenilor 
muncii din această secție a pus în 
evidentă o seamă de serioase ne
ajunsuri în activitatea economică.

Este adevărat. în unele luări de 
cuvînt s-au făcut încercări de a se 
motiva în parte existența unor de
ficiente pe seama anumitor greutăți 
generate de neritmicitatea în apro
vizionarea cu materii prime și ma
teriale și de starea avansată de u- 
zură a unor utilaje. Dar. așa cum 
majoritatea vorbitorilor au tinut să 
precizeze, este inadmisibil să se re
curgă la justificări atît timp cît 
principalele cauze ale neajunsurilor 
sint abaterile de la disciplina muncii, 
nerespectarea exigentelor impuse de 
procesul tehnologic, insuficienta gri
jă pentru gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime si materialelor, 
pentru folosirea intensivă a utila
jelor.

în această privință, șeful secției, 
Mihal Dorner, spunea : „Să fim mai 
sinceri cu noi înșine, să privim mai

CÎMP LARG DE AFIRMARE INFORMATICII

Cu ce eficiență sînt utilizate calculatoarele?
O ARIE RESTRINSA DE COOR

DONARE PENTRU... CENTRUL 
DE CALCUL COORDONATOR. 
Cum era firesc, primele detalii 
despre modul în care sînt uti
lizate calculatoarele la „Electromag
netica" București am dorit să le 
aflăm de la Centrul de calcul al 
Centralei industriale de echipamen
te pentru automatizare. învestit cu 
rolul de coordonator al activității 
informatice din întreprinderile sub
ordonate. Precizările economistului 
Marius IHescu ne-au stîmit însă 
de la bun început nedumerirea. 
„Centrul nostru îndrumă și contro
lează numai activitatea oficiilor de 
calcul din întreprinderi. Aoeasta în
seamnă că putem vorbi, în deplină 
cunoștință de cauză, doar despre 
folosirea calculatoarelor in activi
tăți de gestiune economică. Vă pu
tem spune — și, de altfel, puteți 
verifica și în darea de seamă sta
tistică „INF", transmisă de oficiile 
de calcul atît nouă, cît și organelor 
de sinteză — cite echipamente sînt 
folosite pentru gestiune, numărul 
aplicațiilor informatioe aflate în ex
ploatare sau in curs de implemen
tare, timpul efectiv de lucru al 
echipamentelor, orele de staționare, 
date despre personalul din oficiile 
de calcul. Sînt, desigur, informații 
utile, care însă descriu doar o arie 
restrinsă din preocupările actuale 
ale informaticienilor de la „Elec
tromagnetica" șî din celelalte Între
prinderi ale centralei". Și. adăugăm 
noi, o arie restrinsă de coordonare 
pentru... centrul de calcul coordona
tor ! Vom reveni însă asupra aces
tei idei pe parcursul investigației 
noastre.

PORNIND DE LA DAREA DE 
SEAMA STATISTICA, aflăm că. 
prin oficiul de calcul, la „Electro
magnetica" au fost Implementate 
în primul semestru al anului 12 a- 
plîcațil informatice legate de plani
ficarea tehnico-economică, pregă
tirea tehnică a fabricației, progra
marea, lansarea șl urmărirea pro
ducției, aprovizionarea tehnico- 
materială și desfacerea producției, 
activități financiar-contabile si de 
retribuire.

Fără excepție, în spirit critic și 
autocritic, toti vorbitorii au ,adus 
in discuție o serie de probleme fun
damentale ale activității productive, 
pe care adunarea generală le-a exa
minat cu toată răspunderea. De ce 
există un mare număr de sonde în 
așteptare ? Ce măsuri se impun pen
tru folosirea la capacitate a instala
țiilor de intervenție ? De ce nu s-au 
materializat toate acțiunile cuprin
se în programul de perfecționare a 

La Schela de producție petrolieră 
Poeni - Teleorman

organizării și modernizare a pro
ducției ? Ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea conținutului activită
ții de perfecționare a pregătirii pro
fesionale 1 Care este stadiul pregă
tirii parcului de sonde pentru peri
oada de iarnă ?

Concret, în intervențiile lor, siub- 
inginerul Adrian Vînt, șeful brigăzii 
nr. 3, inginerul Dorel Ghejan, șeful 
brigăzii nr. 3, maistrul - Constantin 
Sandu, de la brigada nr. 6. și 
alții au pus accentul pe spo
rirea randamentului în muncă al 
formațiilor de intervenție, prin ri
dicarea calificării muncitorilor cu
prinși alici, prin întărirea ordinii și 
disciplinei — știut fiind fapltul că de 
efectuarea rapidă a reparațiilor la 
sondele oprite din pompaj depinde 
practic folosirea la maximum a po
tențialului productiv al fiecărei son
de. Un rol important în acest sens 

atent în «ograda» noastră și să ne 
întrebăm : am gospodărit noi oare 
cu grija cuvenită materialele si 
materiile prime care ni s-au pus Ia 
dispoziție pentru buna desfășurare 
a producției, chiar și reperele pe 
care le realizăm ? Categoric, nu. 
Din cauza manipulării neglijen
te a multor piese aflate pe fluxul 

La întreprinderea „23 August“ 
din Satu Mare

tehnologic de emailare apar unele 
deficiențe calitative care ne obligă 
tot pe noi să facem remanieri, de
sigur cu cheltuieli mai mari, cu 
risipă de materii prime. Ceea ce 
afectează, desigur, și cîștigurile fie
căruia dintre noi. dar are ca efect 
și neritmicitatea în livrarea piese
lor către secția montaj. La fel se 
petrec lucrurile și în cazul altor 
compartimente. La galvanizare, de 
exemplu, nu sînt puține neglijențele 
în ceea ce privește fixarea corectă 
a pieselor pe dispozitive, reglarea 
curentului electric, pregătirea băi
lor, iar protejarea pieselor pentru 
vopsire nu întotdeauna se face co

Cu ce eficiență este utilizat sis
temul informatic ? lată cum se pre
zintă situația, de pildă, în cazul 
pregătirii tehnioe a fabricației. 
Calculul necesarului de aprovizionat 
(materii prime, materiale) se face 
în două zile. Același timp se con
sumă pentru lansarea efectivă a co
menzilor (pe ateliere, pe locuri de 
muncă, pe utilaje) sau pentru sta
bilirea necesarului de forță de mun
că. în absența calculatorului, pentru 
efectuarea fiecărei lucrări ar fi ne
voie de 50 de oameni, timp de 
10 zile — precizează șeful oficiului 
de calcul, economistul Teodor Ar- 

La întreprinderea „Electromagnetica** 
din București

sene. Se pot atinge și cote mai înal
te de eficiență 1 Răspunsul este 
afirmativ. Prin extinderea telepre* 
lucrării — obiectiv prevăzut pentru 
acest an în programul de moderni
zare — se va obține o însemnată 
economie de hîrtie, iar productivi
tatea muncii la prelucrarea' datelor 
se va dubla. De asemenea, eficienta 
poate crește prin reducerea orelor 
de staționare a echipamentelor de 
calcul. Numărul lor — cel puțin în 
primul semestru — depășește cu 
8 la sută limita admisă pentru în
treținere și depanare, denotind că 
I.I.R.U.C. (singura unitate service 
specializată) nu-și onorează în
totdeauna cu promptitudine obli
gațiile față de abonați, fiind, după 
cum am constatat, „sufocat" de so
licitările tot mai numeroșilor uti
lizatori.

PROIECTAREA ȘI TESTAREA 
AUTOMATA DEVIN SIMPLE- CU 
AJUTORUL CALCULATORULUI. 
Intrăm în atelierul de testare auto
mată. Inginerul Sandu Boje ne a- 
rată că plăcuțele cu circuite impri
mate echipate cu componente elec
tronice sint testate cu ajutorul unui 
microcalculator M-18 B. Programele 
informatice necesare testării auto
mate a 10 tipuri de plăci, ce asigură 

îl au și îmbunătățirea activității de 
reparații la utilajele de intervenți', 
precum și aprovizionarea ritmică cu 
piesele de schimb și subansamblele 
necesare.

S-a discutat mult, cu folos asupra 
aplicării unor soluții tehnice și teh
nologii moderne pentru creșterea 
factorului de recuperare din zăcă
minte. Astfel, vorbitorii au făcut 
propuneri ce vizează extinderea 
proceselor de injecție cu apă. a uti

lizării pompelor de adlncime cu ci
lindru lung și placate cu carburi 
metalice, împachetarea filtrelor me
talice cu nisip cuarț, mărirea numă
rului de operații geotogo-tehnice 
caire să asigure sporirea debitului 
de țiței Ia unele sonde aflate în 
declin de producție.

Cu aceeași înaltă exigență și în 
același spirit constructiv au fost 
dezbătute și problemele referitoare 
la gospodărirea judicioasă a mate
riilor prime și materialelor, a ener
giei eleotrice și combustibilului^ ast
fel incit acestea să fie utilizate cu 
cea mai mare eficiență in scopul 
sporirii producției. „Este adevărat 
— spunea maistrul Gheorghe Botes- 
cu, de la brigada nr. 2 — că, une
ori, calitatea materialului tubular 
primit de la furnizor lasă de dorit, 
dar cred că este căzu1! să privim cu 
toată seriozitatea și 'lipsurile ce ne 
aparțin. De ce Să nu recunoaștem că 

respunzător. vopsitorii .nefolosind la 
maximum timpul de lucru".

Semnificativă pentru mentalitatea 
și atitudinea păgubitoare a unora a 
fost situația relatată de C.T.C.-istul 
loan Nicoară. care semnala că. ade
seori, dintr-un anumit număr de re
pere emailate într-un schimb ajung 
la montaj în stare corespunzătoare 

doar 75—80 la sută, întrucît celelal
te trebuie să suporte remanieri cau
zate de neatenție sau de nestăpîni- 
rea deplină a tuturor exigentelor 
procesului tehnologic.

Cine poartă răspunderea ? Ce tre
buie făcut în asemenea situații ? 
Așa cum a reieșit și din cuvîntul 
altor vorbitori, ca loan Știrbu, 
Gheorghe Surd, maiștri, Gheorghe 
Urda, muncitor, ing. Szilagy Tamas, 
cei direct răspunzători de asemenea 
stare de lucruri sînt în primul rînd 
maiștrii, șefii de echipă, reglorii. cu 
alte cuvinte cei care sînt chemați 
să asigure buna organizare a mun
cii. Or. tocmai organizarea cores

miniaturizarea și buna funcționare 
a centralelor telefonice electronice, 
au fost concepute de specialiștii în
treprinderii. Prin aplicarea progra
melor respective, timpul de testare 
se reduce cu 50 pină la 85 la sută 
față de cel necesar la un stand 
obișnuit. Mai mult decit atît. îna
inte de a începe lucrul, echipamen
tul cu microcalculator se autotes- 
tează. O garanție in plus a unei 
utilizări intensive ! Programele au 
fost astfel gindite încit pe ecranul 
microcalculatorului defectul este 
semnalat sub forma unui mesaj. In
di cîndu-se cu precizie eventuala de

fecțiune, placa poate fi depanată 
imediat. Dacă operația este de du
rată, mesajul de pe ecran va fi 
transcris, la imprimantă, pe o fișă 
ce va însoți placa defectă la stan
dul de depanare, în timp oe echi
pamentul verifică în flux continuu 
alte plăci. Deși s-ar putea crea im
presia că testarea cu ajutorul mi
crocalculatorului este un lucru ex
trem de complicat, în realitate la 
un asemenea echipament poate lu
cra orice muncitor electronist, după 
cum ne-a convins, la fata locului, 
proaspătul absolvent de liceu. Lau- 
rențiu Țepuș.

Rezultate cu adevărat spectacu
loase se obțin în proiectarea plăcu
țelor cu circuite imprimate. în ate
lierul de centrale telefonice auto
mate electronice este folosit in 
acest scop un minicalculator .,Inde
pendent"-^ F. Pe el este „rulat" 
pachetul de programe „PIX" reali
zat la Institutul de tehnică de 
calcul și informatică. • în „stil cla
sic", proiectarea plăcilor presupune: 
elaborarea schemei electrioe și 
apoi a schiței cablajului, întocmirea 
unui desen (conform schiței) la sca
ra 2/1 și reproducerea acestuia pe 
film, după care urmează execuția 
plăcii. Pentru un cablaj cu circa 
3 000 de conexiuni, de format 

de multe ori filetele țevilor nu sînt 
protejate așa cum trebuie ? Noua 
calitate și creșterea eficienței în
seamnă, implicit, și o nouă atitu
dine față de muncă, fermitate pen
tru înlăturarea propriilor noastre 
neajunsuri,, înseamnă chibzuință 
maximă în tot ce facem. Eu spun că 
așa trebuie să privim lucrurile și 
atunci, cu siguranță, rezultatele 
noastre vor fi mai bune".

La rîndul lor, inginerul Lucian 
Blaga, de la brigada nr. 5, subingi- 
nerull Nicolae Ana, șeful at'elierulu’ 
energetic, inginerul Gheorghe Ră- 
dulescu, șeful brigăzii nr. 7, s-au 
referit pe larg la asigurarea condi
țiilor corespunzătoare pentru ex
ploatarea la parametri superiori a 
sondelor pe perioada toamnă — iar
nă. în acest context, s-a insistat în 
mod deosebit asupra necesității ca 
la fiecare loc de muncă să se iniție
ze de pe acum acțiuni energice pen
tru revizuirea instalațiilor electrice, 
a centralelor termice, izolarea con
ductelor și curățirea de țiței și, mai' 
ales, pentru amenajarea drumurilor 
și căilor de acces ia sonde — pro
blemă, care a creat mari greutăți pe
troliștilor de aici In iarna trecuită.

în concluzie, se poate afirma că 
spiritul exigent caire a caracterizat 
dezbaterile, analizarea critică, des
chisă a lipsurilor, propunerile judi
cios formulate, programul cuprinză
tor de măsuri tehnice și organizato
rice stabilit oferă garanția că pe
troliștii din cadrul Schelei petrolie
re Poeni își vor redresa activitatea 
productivă.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scînteii"

punzătoare este decisivă atît pentru 
întărirea disciplinei (de menționat 
că in semestrul I numărul absen
țelor nemotivate se ridică la 330 
zile), cit și pentru folosirea judi
cioasă a timpului de muncă, a uti
lajelor, pentru ridicarea necontenită 
a calității produselor. în acest sens, 
din discuții s-au desprins și o serie 
de propuneri care au fost incluse 
și în planul de măsuri pentru semes
trul II, vizînd realizarea exemplară 
a plșnului, creșterea productivității 
muncii, eliminarea unor locuri în
guste de producție etc. între acestea 
se situează și măsurile de punere 
cit mai grabnică in funcțiune a noii 
instalații de degresare-decapare, in 
locul celei vechi, cu grad avansat 
de uzură, de înscrierea unui număr 
mai mare de muncitori la cursuri 
pentru ridicarea calificării profe
sionale. de extindere a autocontro
lului după piesele etalon.

în ansamblu, adunarea a relevat 
hotărîrea fermă a colectivului de 
a-și intensifica eforturile pentru 
grabnica recuperare a restantelor, 
pentru realizarea ritmică, exempla
ră a sarcinilor de plan pe între
gul an.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

260x190 mm, sînt necesare 72 de 
zile. Prin proiectarea asistată de 
calculator, timpul respectiv se re
duce de aproape șapte ori. în pri
ma variantă lucrează cinci persoa
ne, iar în a doua este suficient un 
singur om cu pregătire medie.

în ce constă proiectarea asistată? 
Mai intîi, in introducerea datelor 
referitoare la schema electrică, dis
tanțele dintre componente, de
scrierea componentelor etc., in 
funcție de care calculatorul își 
creează o „bibliotecă-obiect" ; din 
aoest moment se lucrează în mod 
grafic, plasarea optimă a compo
nentelor și trasarea conexiunilor 
fiind urmărită pe ecranul unui ter
minal cuplat la minicalculator. Ur
mează faza de postprooesare, adică 
execuția unui desen la imprimantă 
sau plotter — pentru verificarea 
cablajului — și obținerea filmului, 
numit si mască de circuite. Primele 
filme, ne spune ing. Ane Mari Golu, 
au fost realizate în august 1986. La 
banda de montaj muncitorii au pu
tut constata că pe aceste filme tra
seele, „groase" de 0,3 mm, sînt mai 
precise și că distanțele dintre com
ponente, prin urmare și dimensiu
nile plăcii, sînt mai reduse, testarea 
automată semnalînd mai puține 
discontinuități ale circuitului impri
mat și parametri superiori de 
funcționare a plăcii.

Din păcate, nu am putut să ob
servăm „pe viu" cum funcționează 
sistemul de proiectare asistată de 
calculator, întrucît echipamentul 
era în depanare.

CUM SÎNT VALORIFICATE RE
ZULTATELE OBȚINUTE ÎN... 
„INSULELE" INFORMATICE? Si
tuația staționării calculatoarelor a- 
flate dincolo de incinta oficiu
lui de calcul nu este eviden
țiată in dările de seamă statistice. 
Și aceasta, deoarece darea de sea
mă are în vedere doar gestiunea 
economică, nu întreaga aotivitate 
informatică din întreprindere. Este 
adevărat, la nivel departamental se 
reunesc — prin diverse raportări — 
date privind toate aplicațiile infor
matice, inclusiv de proiectare asis
tată și de conducere de procese teh-

Concomitent cu celelalte lucrări a- 
gricole de sezon, fiecare din ele a- 
vînd importanta ei. în aceste zile se 
desfășoară din plin recoltarea si con
servarea furajelor. Este o adevărată 
campanie ca oricare alta din agricul
tură. cu precizarea că cea din acest 
an trebuie să se bucure de o atenție 
sporită din partea organelor si a or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
populare si a organelor agricole, a 
cadrelor de conducere si specialiști
lor din unitățile agricole. Și aceas
ta dintr-un motiv bine cunoscut. 
Lipsa precipitațiilor, care a afectat 
cea mai mare parte a tării, a împie
dicat creșterea normală a masei 
verzi pe pajiștile naturale si culti
vate. pe pășuni și finețe. în aseme
nea situații, așa cum a indicat con
ducerea partidului, pentru a se asi
gura condițiile necesare bunei hră- 
niri a animalelor in sezonul rece al 
anului este necesar să fie puse pe 
deplin în valoare toate rezervele de 
furaje, care să fie strinse si depozi
tate corespunzător. Cum se desfășoa
ră această acțiune si ce trebuie în
treprins acum, cînd ne aflăm la mij
locul lunii august, pentru a se asi
gura cantitățile de furaje în raport 
cu numărul si oategoria de animale 
care există in unitățile agricole ?

De la început trebuie subliniat 
faptul că. în concordantă cu indica
țiile conducerii de partid, organele 
de specialitate au îndrumat si spriji
nit unitățile agricole ca din cantită
țile de lucerna, trifoi si alte plante 
obținute pe suprafețele cultivate, 
precum și iarba de pe finetele natu
rale. cea mai mare parte să fie 
conservată sub formă de fin — cel 
mal valoros furai pentru bovine și 
ovine. De altfel. încă de pe acum.

La asigurarea linului-o experiență care trebuie
în județul Suceava, pentru hră- 

nirea, în perioada de stabulație, a 
taurinelor, ovinelor și cabalinelor 
deținute de unitățile agricole socia
liste sint necesare 96 800 tone fin. 
368 600 tone suculente și 155 200 tone 
grosiere. Pînă acum au fost depozi
tate 56 730 tone fîn, cu 10 000 tone 
mai mult decît in perioada cores
punzătoare a anului trecut, 38 611 
tone suculente și 24 640 tone gro
siere. în prezent se execută coasa 
a doua la graminee perene și se 
transportă paiele, urmind ca, spre 
sfîrsitul lunii august, să înceapă 
coasa a doua si la tinetele na
turale. Procedînd asa. cooperato
rii de la Udești, Calafindești, 
lucrătorii de la asociațiile eco
nomice . intercooperatiste zooteh
nice Cliit-Arbore, Gălănești, Măză- 
năeștii au reușit să depoziteze can
titățile de fînuri prevăzute pentru 
această perioadă. De asemenea, 
cooperativele agricole Botoșana, Bo- 
roaia, Drăgușeni, Frătăuții Noi, Gă- 
lănești, Vicovu de Sus au depozitat' 
ipină acum cantități mai mari de fin 
decît în întregul an 1986. Cum 
au reușit aceasta ? Răspunsul l-am 
aflat la cooperativa agricolă de 
producție Boroaia. „De Pe cele 
100 hectare trifoliene semănate 
în primăvară sub plantă protectoa
re — ne spune inginerul Costache 
Iacob. șeful fermei vaci cu lapte — 
vom mai obține, la coasa a doua, 
cel puțin 100 tone fin. Mai avem 170 
hectare trifoi in al doilea an, cui- 

La întreprinderea „Electromagnetica" din Copitală plăcile echipate cu componente electronice pentru centrale telefo
nice sînt testate cu ajutorul unui microcalculator M-18B Foto: S. Cristian

nologioe. în „situațiile" oerute în
treprinderilor de serviciile tehnice 
din centrală sau minister există su
ficiente detalii, mai puțin unul, 
esențial după opinia noastră, 
coeficientul de utilizare a echipa
mentelor de calcul folosite în pro
iectare și la conducerea proceselor. 
De ce stau lucrurile astfel ? O po
sibilă explicație am aflat-o pe par
cursul documentării noastre. Activi
tatea informatică se desfășoară pe 
„insule" separate, fără să aibă un 
coordonator unic. Rolul acestuia 
este suplinit, într-o anumită măsu
ră, de biroul executiv al consiliului 
oamenilor muncii, care analizează 
trimestrial stadiul informatizării in 
fiecare compartiment al întreprin
derii. Constatarea este valabilă și 
pentru nivelul ierarhic superior — 
oentrala. Centrul de calcul coordo
nator al centralei controlează și în
drumă doar activitatea oficiilor de 
calcul, deci informatica economică. 
Urmărirea aplicațiilor de informati
că industrială rămâne în sarcina 
serviciului tehnic al centralei. Con

numeroase unităti agricole au fina- 
rele Pline, obiectivul urmărit fiind 
asigurarea a cel puțin o tonă de fin 
pentru fiecare unitate-vită mare. 
Acest lucru explică, de altfel, de ce 
unitățile respective realizează pro
ducții mari de lapte, precum si spo
ruri apreciabile de creștere în greu
tate la tineretul taurin.

Cu toate că în lunile de vară 
timpul a fost frumos, cu temperaturi 
ridicare, cum nu s-au semnalat în 
alti ani. cadrele de conducere si spe
cialiștii din unele unităti agricole nu 
au acționat cu suficientă responsa
bilitate în vederea uscării masei 
verzi pentru a se obține cantități cît 
mai mari de fin de bună calitate.

Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii rezultă că pînă 
la 12 august au fost asigurate numai 
55 la sută din oantitătile de fîn pre
văzute în program pentru lunile mai- 
august. în unele județe — Vîlcea. 
Gorj. Mehedinți. Timiș. Sibiu. Arad 
— in care acțiunea de stringere si 
depozitare a furajelor a fost bine co
ordonată si au fost folosite toate 
sursele de masă verde s-au produs 
cantități apreciabile de fin. Cele mai 
mari restante la producerea acestui 
furai valoros se înregistrează in uni
tățile agricole din județele Prahova, 
Satu Mare. Alba. Brăila. Dolj si al
tele.

în ce privește furajele suculente, 
fată de programul stabilit au fost 
realizate 54 la sută din cantitățile 
prevăzute pentru perioada amintită. 
Rezultate bune în această privință 
au unitățile agricole din județele 
Bacău. Argeș. Bihor. Constanta. Ga
lati. după cum în alte județe — Ia
lomița. Timiș. Iași. Sibiu. Tulcea — 
n-au fost depozitate decît cantități

generalizată din timp
tură care se prezintă mult mai bine 
decit la prima coasă, precum și 70 
hectare graminee perene. De pe 
aceste suprafețe, avînd în vedere că 
in zona noastră a plouat și cultu
rile se prezintă bine, vom mai rea
liza, la coasa a doua, incâ 600 tone 
fîn,". Desigur, ploile au fost bineve
nite, dar oamenii de aici s-au aju
tat și singuri. Pentru că ei au cosit 
și adunat toate resursele vegetale 
de pe marginea drumurilor, de pe 
canale, din incintele gospodărești, 
rogozuriie de pe piraiie, resturile de 
buruieni rămase după recoltarea 
'inului, precum și buruieni din pă
dure. Mai mult chiar, fiecare coo
perator s-a angajat să adune (și 
multi și-au îndeplinit deja sarcina) 
cite 800 kg de astfel de resurse ve
getale, pentru asigurarea hranei a- 
nimalelor cooperativei. Rezultatul 
este de natură să-i îndemne și pe 
alții să facă la feil, pentru că din 
cele 1 500 tone semisiloz depozitat 
circa o treime din cantitate a fost 
obținută ne această cale. Sînt insă 
unele cooperative agricole care nu 
au realizat cantitățile prevăzute de 
fin. Unele dintre acestea — Probota, 
Grămești. Liteni. Fîntinele. Bălcăuți 
și Mușenița — au fost puternic 
afectate de secetă. Altele — nu. în
tre acestea este cooperativa agrico
lă Drăgoiești, care iși va asigura 
doar 36 la sută din cantitatea de fin 
prevăzută. Cooperatorii de aici au 
avut condiții să depoziteze o can
titate mult mai mare de fîn. O do
vedesc lucrătorii asociației intercoo

secința ? Echipamentele din oficiul 
de calcul funcționează conform 
normelor stabilite de organele de 
sinteză, atingind astfel un indice în 
general bun de utilizare. Nesupuse 
acelorași riguroase norme, celelalte 
echipamente de calcul pot fi folosi
te, in funcție de necesități, doar 
timp de opt ore, uneori 16 ore, ne- 
realizîndu-se o utilizare intensivă.

Supunînd observațiile noastre a- 
tenției directorului tehnic al centra
lei, ing. Gheorghe Băluță, primim 
următorul răspuns : „Pentru sarci
nile de plan pe 1987 este suficient 
ca echipamentele de calcul de la 
proiectarea asistată să lucreze în
tr-un schimb, iar cele de la testarea 
automată în două schimburi ; ținînd 
cont de faptul că fabricația de oen- 
trale telefonice electronice se va 
dezvolta simțitor în anul 1988, echi
pamentele de calcul aferente pro
iectării și testării vor fi utilizate la 
întreaga capacitate ; în scopul re
ducerii staționărilor centrala indus
trială a luat măsurile necesare pen

reduse. Bineînțeles, de acum sî pînă 
în octombrie-noiembrie este perioada 
în care se face plinul silozurilor. Im
portant este ca Ia această categorie 
de nutrețuri să fie folosite toate re
sursele (frunzele și coletele de sfe
clă de zahăr, resturile de la grădi
nile de legume), tot ce oferă cimpul. 
Oricare ar fi sursele de nutrețuri fo
losite la însilozare. esențială este res
pectarea întocmai a tehnologiei sta
bilite. astfel încit materiile hrănitoa
re să fie conservate în întregime, iar 
furajul obținut să fie consumat cu 
plăcere de animale.

Pentru a se putea stringe. conser
va si depozita pentru iarnă cantități 
cît mai mari de furaje. în concor
dantă cu numărul de animale din 
fiecare unitate agricolă, important 
este să se prevină consumarea celor 
deja adunate sau oelor oare urmează 
să fie recoltate si conservate pentru 
iarnă. Subliniem această cerință în
trucît în unele unităti agricole a în
ceput să fie dat fînul în hrana ani
malelor. în timp ce pe miriști si pe 
pășuni vegetația a crescut din abun
dentă. De aici decurge necesitatea ca 
specialiștii si cadrele de oonducere 
din unitățile agricole să organizeze 
fără întârziere scoaterea la cășunat 
a tuturor animalelor, asigurindu-li-se. 
totodată, ana necesară adăpării lor.

Strîngerea unor cantităti cît mai 
mari de furaje, precum și organiza
rea păstrării lor in cele mai bune 
condiții spre a se evita orice pierderi 
constituie o sarcină economică im
portantă. un examen de cea mai 
mare răspundere pentru cadrele de 
conduoere si specialiștii din unită
țile agricole.

peratiste zootehnice Măzănăești, 
unitate aflată tot pe raza comunei 
Drăgoiești, care își asigură furajele 
la nivelul prevăzut. Numai că, așa 
cum ne spunea și inginerul Corne- 
liu Monoranu, responsabil cu baza 
furajeră la direcția agricolă jude
țeană, cooperatorii din Drăgoiești 
nu au amplasat culturile furajere 
pe cele mal bune terenuri și nu 
le-au fertilizat corespunzător cu în
grășăminte naturale și chimice, au 
întârziat mult prima coasă, precum 
și transportul finului din cîmp, nu 
au respectat indicația de a folosi 
toate resursele necesare disponibile 
pentru însilozare.

O situație oarecum asemănătoare 
se întîlnește și Ia cooperativele a- 
gricole Horodniceni și Cornu Luln- 
cii, unde, deși cantitățile de fînuri 
depozitate sinit ceva mai. mari decit 
la Drăgoiești, nu se asigură nece
sarul pentru întreaga perioadă de 
stabulație. Iată de ce se impune ca 
in toate unitățile agricole să se a- 
dune toate resursele de furaje. 
Practic, să se procedeze ca la Bo
roaia. Acolo unde nu se pot depo
zita oantitătile de fînuri prevăzute, 
deficitul să fie compensat, așa cum 
a stabilit comitetul județean de 
partid, prin în silo zarea unor canti
tăți mai mari de grosiere și sucu
lente, in așa fel îneît să se asigure 
animalelor hrană îndestulătoare în 
perioada de stabulație.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii* 

tru ca, tot din anul viitor, la «Elec
tromagnetica» și în toate celelalte 
întreprinderi subordonate să existe 
cite o echipă proprie de depanatori 
pentru intervenții operative ; tot
odată, activitatea informatică în 
ansamblul ei va fi coordonată de 
centrul de calcul al centralei, in în
treprinderi acest rol urmind a fi în
deplinit de oficiul de calcul subor
donat directorului tehnic al uni
tății. iar încadrarea în principalele 
direcții de dezvoltare a informaticii 
— în special, a informaticii indus
triale și a cercetării și proiectării 
asistate de calculator — se va asigu
ra printr-o strînsă colaborare eu in
stitutul de profil".

Intențiile sint bune. Rămîne ca 
ele să prindă contur cît mai grab
nic. corelîndu-se controlul și îndru
marea activităților informatice cu 
ritmul rapid de pătrundere a teh
nicii de calcul în cercetare și pro
iectare, în conducerea efectivă a 
proceselor tehnologice. •

Valeria ICHIM
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PENTRU OMUL NOU,
omul unei înalte conștiințe revoluționare

Conducerea și îndrumarea
de către partid - condiție

a eficientei formative
a muncii educative

în repetate rînduri, secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că intreaga activitate 
teoretică, ideologică, politico- 
educativă și cultural-artistică 
trebuie să se desfășoare perma
nent și nemijlocit sub condu
cerea politică a partidului, a 
organelor și organizațiilor de 
partid. aceasta reprezentind o 
condiție primordială pentru 
creșterea capacității și forței 
formative a întregii ■ munci de 
propagandă.

„în înfăptuirea, acestui dezi
derat — ne spune tovarășul 
GHEORGHE StlNEANU, șef 
de secție la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. — pornim de 
la faptul că. în mod concret, 
conducerea de către partid a 
acestei activități trebuie să în
semne înainte de toate orien
tarea muncii educative spre 
aprofundarea politicii partidului 
și a tezaurului de idei ale gin- 
dirii științifice.' novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
spre 
tale 
cărui

fundamen- 
vieții fie- 

oameni ai
problemele 

ale muncii și 
colectiv de 

muncii, spre preocupările lor 
prioritare : îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, 
creșterea calității și eficienței 
economice, gospodărirea cu 
maximum de randament a păr
ții din avuția națională dată 
în grija fiecărui colectiv. în al 
doilea rînd, conducerea de că
tre partid are în vedere reali
zarea unor programe unitare de 
acțiune în 
fel
pe 
lui
ce 
la

acest domeniu, ast- 
ineît să se asigure punerea 
deplin în valogre a intregu- 
ansamblu de forme, mijloa- 

și pîrghii țle înrîurire, aflate 
indemîna organelor și orga

nizațiilor de partid, spre a se 
evita astfel suprapunerile și 
paralelismele în activitatea po- 
litico-educativă. spre a se asi
gura lărgirea sferei de cuprin
dere a acesteia, diversificarea 
modalităților dc realizare a ac
țiunilor politicb-ideologice și ' 
cultural-educative. adecvarea- 
lor la specificul preocupărilor 
fiecărui colectiv muncitoresc, al 
pregătirii politico-profesibnale 
și vîrstei auditoriului. In sfîrșit, 
conducerea de către partid tre
buie să se materializeze în or
ganizarea unei activități politi- 
co-eduoartnve pătrunse de spirit 
combativ, de intransigență. îm
potriva, mentalităților retrogra
da și atitudinilor înapoiate, 
popularizindu-se un nou model 
uman, caracterizat prin înalte 
însușiri moaal-politice, prin 
cinste, atașament față de ade
văr și dreptate, prin voință fer
mă de a nu precupeți nimic 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului".

„Educația — a subliniat tova
rășul CONSTANTIN BORȘ, 
director al Cabinetului jude
țean pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă Su
ceava — este un proces perma
nent. Ea nu poate și nu trebuie 
să aibă caracterul unei cam
panii, formele muncii educative 
trebuind să deschidă permanent 
un cimp larg de împlinire a 
personalității omului zilelor 
noastre, de îmbogățire a orizon
tului său spiritual. Una din me
nirile esențiale ale muncii poli
tico-educative este aceea de a 
acționa perseverent pentru în
sușirea de către comuniști, de 
ceilalți oameni ai muncii a va
lorilor înaintate ale cunoașterii, 
a legităților generale ale dez
voltării societății, pentru a 
pune tot mai eficient aceste cu
noștințe la baza întregii opere 
de construcție socialistă.

Pe baza unor studii și sondaje 
sociologice întreprinse în dife
rite zone ale județului și în co
lective de muncă din ramuri 
reprezentative, am orientat pro
gramele educative spre o mai 
mare diferențiere a formelor de 
acțiune, adaptate specificului 
diferitelor colectivități, proble
melor concrete ale vieții și 
muncii acestora. Ca în orice alt 
domeniu al educației, și aici re
zultatele obținute la un moment, 
dat nu reprezintă decit punctul, 
de plecare al unor noi demer
suri și preocupări vizind îmbo
gățirea vieții spirituale a oa
menilor".

„Practica muncii de partid — 
ne spunea tovarășul IOAN CE- 
NARU, activist al Comitetului 
județean Alba al P.C.R. — 
ilustrează un adevăr cu preg
nanță subliniat în documen-

tele partidului nostru : eficien
ța actului educativ depinde 
în mod esențial de calitățile po
litice, morale și profesionale 
ale celui ce îl desfășoară. De 
aceea perfecționarea pregătirii, 
în toate aceste direcții, a cadre
lor care desfășoară munca edu
cațională reprezintă o prioritate 
a momentului de față. în aceas
tă activitate, avem in vedere eă 
educarea educatorilor înseamnă 
mai intii o continuă îmbogățire 
a culturii politice, 
preocupării pentru 
atașamentului la valorile 
duirii noastre, pentru cultivarea 
voinței de a face ca ele să 
triumfe. Educarea educatorilor 
presupune, în același timp, gri
ja pentru creșterea forței de 
argumentație, a calității mesa
jului educativ, condiție esen
țială a forței sale de înrîurire. 
In același timp, această cerință 
implică o permanentă concor
danță intre vorbă și faptă".

In spiritul orientărilor secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
frontul educațional a fost in
vestit cu însemnate 
in formarea și dezvoltarea sim- 
țămintelor de dragoste 
țară, popor și partid, 
asumarea conștientă a 
înalte responsabilități 
prezentul și viitorul patriei. Un 
rol esențial are în acest sens 
muzeul de istorie. Tovarășul 
CONSTANTIN NASTASE, di
rectorul Muzeului județean 
Dîmbovița, ne vorbește despre 
acțiunile organizate aici in acest 
scop : „Muzeul județean de is
torie, care dispune de o su-

creșterea 
formarea 

orin-

Ceaușescu,
răspunderi

pentru 
pentru 

unor 
pentru

și sigur discernămint, un larg 
orizont de cultură, un gust tot 
mai avizat, o putere de înțele
gere superioară. Iată cum se 
reflectă această generoasă și 
unanimă stare de spirit genera
tă de instituirea unei autentice 
democrații culturale in conștiin
ța unui cunoscut și prețuit tinăr 
poet de azi :

„în absența unui real spirit 
democratic, a unui 
datoriilor morale 
mulți și anonimi, 
transformă intr-un 
suficient sieși, de narcisism este
tizant, susține poetul ADRIAN 
POPESCU, redactor la revista 
„Steaua" din Cluj-Napoca. Hră
nită de energiile unei tradiții, 
rhilitind pentru mai binele fi
inței umane, străduindu-se să 
ne ofere o imagine cit mai su
gestivă a realului, cultura noas
tră nouă, socialistă, se impreg
nează în mod firesc de valorile 
democratice. Avem cititori și 
spectatori avizați, dornici de 
adevăr și dezbateri etice, jude
cind cu exigență cărțile și ex
pozițiile sau concertele. Poezia 
are o extraordinară audiență în 
țara noastră. Foarte multe ca
tegorii sociale vin spre litera
tură cu încredere și dăruire, nu 
doar în calitate de beneficiari 
ai actului literar, dar și de au
tori în devenire.

O cultură democratică mai 
înseamnă o cultură care elogia
ză virtuțile omului constructor, 
cel care supune și spiritualizea
ză materia, ii dă un sens as
cendent, o direcție generoasă. 
Efortul milioanelor de oameni 
de azi, harnici și modești, se 
regăsește in diversele ipostaze 
ale actului cultural. Cultura 
aspiră să devină expresia su
fletului colectiv, o emanație a 
straturilor statornice, de pro
funzime. La ea participă nu 
doar o mină de talente, concen
trate doar într-un singur loc, 
ci numeroși exponenți ai spiri
tului creator al poporului, ma
nifestați în toate părțile țării, 
pretutindeni unde munca se 
împletește cu aspirația spre fru
musețe și perfecțiune. „Pro
vincia" de altădată este azi un 
mare rezervor de energii crea
toare. descătușate și aduse la 
lumină de umanismul și demo
cratismul societății noastre."

Sentimentul participării, defi-

sentiment al 
față de cei 
cultura se 

act gratuit.

ani, puse la dispoziția oameni
lor muncii.

„Colectivul celor două secții 
ale Teatrului Național din 
Tirgu Mureș își desfășoară ac
tivitatea într-un minunat edi
ficiu arhitectonic, de înaltă 
funcționalitate și cu dotări mo
derne, creație a anilor socialis
mului — subliniază IULIUS 
MOLDOVAN, directorul Tea
trului Național din Tirgu Mureș. 
Ca și in cazul altor teatre, prin
cipiile de ordiîn cantitativ (spo
rirea numărului de spectacole, 
diversificarea speciilor promo
vate pe scenă, desfășurarea 
unor fapte de cultură în cit 
mai multe orașe, comune si 
sate, direct pe platforme indus
triale, pretutindeni unde trăiesc 
și muncesc oameni) s-au adău
gat unora, și mai importante, 
de ordin calitativ. Sesizarea fe
nomenelor dinamice ale actua
lității, ținuta mesajului rostit 
de la înălțimea scenei, demer
sul modelator la nivel ideatic 
și emoțional, profunzimea ecou
lui în conștiințe — iată coordo
natele politice 
unui teatru.

Sint direcțiile 
să le dezvoltăm 
energie sporită, cu opere vă
dind prospețimea imaginației, 
originalitate artistică — eficien
ța actului scenic fiind de ne
conceput în afara unor valori 
artistice certe. Un aspect defi
nitoriu, de conținut, al demo
cratizării artei și culturii îl 
constituie larga deschidere a 
scenei teatrale către uriașa ga
lerie a eroilor reprezentativi ai 
vremii noastre.

Teatrul trebuie să fie un vast 
șantier de modelare a conștiin
țelor. de promovare a noului. 
Sintem datori să facem în așa 
fel îneît pe scena noastră să 
pășească mai des — și cu mai 
multă vigoare — oameni înain
tați ai timpului nostru, eroi 
exemplari, autorii marilor 
ctitorii contemporane. Aceștia 
sint, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eroii pe 
care trebuie să-i înfățișăm în 
spectacolele noastre. Opțiunea 
aceasta confirmind firesc demo
crația culturii, ridicarea mase
lor largi la condiția beneficiari
lor avizați și exigenți ai valo
rilor artistice și culturale".

șl artistice ale

pe care trebuie 
și pe viitor, cu

8000 DE CĂMINE CULTURALE
I Șl CASE DE CULTURĂ

46 de teatre IO
460 de muzee

5560 DE CINEMATOGRAFE

Ir orașele 
si satele tării 

fonctionează

prafață de 
900 metri 
tește circa 
se exponate, constituie o con
cludentă expresie a prețuirii pe 
care partidul nostru o acordă 
trecutului național, istoriei eroi
ce a poporului ; in același timp, 
noi sintem astăzi beneficiarii 
unei noi concepții privind Isto
ria unică și 
lui, inițiată 
tovgrâșul 
concepție 
rigoare 
istoriei 
fost și 
punind 
posibilitățile și condițiile crea
te muncii muzeografice, să des
fășurăm o susținută activitate 
educativă, să organizăm acțiuni 
cu un mesaj formativ inalt, 
care să vorbească, deopotrivă, 
minții și inimii celor ce trec 
pragul muzeului. în același 
timp, am încercat să ieșim mai 
hotărit spre public și în afara 
muzeului, inițiind manifestări 
specifice (simpozioane, mese 
rotunde, dezbateri, seri muzea
le, • concursuri tematice) în în
treprinderi industriale și agri
cole, în școli, la căminele cul
turale, în unități militare, spre 
a face mai bine cunoscute în
vățămintele, lecțiile istoriei na
ționale".

expunere de peste 
pătrați și adâpos- 
8 000 de valoroa-

unitară a poporu- 
și dezvoltată de 

Nicolae Ceaușescu, 
ce asigură o înaltă 

științifică 
în muzeele 
sintem preocupați ca, 
în valoare p£ deplin

înfățișării 
țării. Am

Participare democratică,
înaltă răspundere pentru
calitatea actului cultural

Parte integrantă, specifică a 
democratismului structural al 
orinduirii noastre, democrația 
culturii ia chipul concret al 
accesului larg, nestînjenit la 
valorile artei și culturii, științei 
și tehnicii, angajînd în acest

sens nu o elită restrînsă, ci, 
practic, intreaga societate, în
tregul popor. Este vorba, pe de 
altă parte, nu doar de o recep
tare pasivă, ci de manifestarea 
unei atitudini active, conștiente, 
avind la bază un tot mai ridicat

la cea de-a fi-a ediție (1985-1987)
a festivalului national
IICîntarea României" participă■

' IMMi

pentru democratismul 
și creației contempora- 
însoțit totodată de con- 
răspunderii ce revine 
membru al societății 
calitatea muncii, a ori- 

valori

nitoriu 
culturii 
ne, este 
știința 
fiecărui 
față de
cărui produs, a oricărei 
cu destinație socială. „Calitatea 
oricărui produs, indiferent de 
domeniul de activitate pe care 
îl reprezintă, este in primul 
rînd legată de calitatea umană, 
profesională, culturală a celui 
care îl produce, este de părere 
GEORGE ALEXANDRU, mais
tru la I.P. București. Problema 
unui produs de calitate, cu ade
vărat competitiv, nu se poate 
pune fără să avem in vedere 
pregătirea multilaterală, poli- 
tico-ideologică, cultural-artisti
că, științifică, profesională, des
chiderea spirituală a celui care 
l-a realizat. Astăzi, fiecărui ce
tățean al țării îi sint larg des
chise porțile cunoașterii, ale 
desăvîrșirii lui ca om și cetă
țean al unei patrii libere. In
struirea, desăvirșirea pregătirii 
profesionale și culturale au de
venit condiții importante ale 
înaintării societății românești 
spre noi orizonturi de civilizație 
și progres. Avem asigurate toa
te condițiile pentru o bogată 
viață spirituală, culturală. Dacă 
însă privim cu răspundere felul 
în care folosim toate aceste 
dotări, baza materială a cultu
rii, nu ne putem declara pe de
plin mulțumiți. Se manifestă 
încă mult formalism în activi
tatea instituțiilor culturale. El 
se datorează, cred eu, insufi
cientei cunoașteri a cerințelor 
și exigențelor beneficiarilor, 
unei slabe cooperări între fac
torii educaționali, menținerii 
unor forme învechite, șablo
narde în conceperea și desfă
șurarea actului cultural-edu- 
cativ".

Intr-adevăr, avem tot ce ne 
trebuie pentru o bogată viață 
cultural-artistică : o puternică 
bază materială, noi lăcașuri de 
cultură și artă ridicate in acești

„Poate nicicind, ca astăzi, nu 
am fi putut vorbi mai clar, mai 
răspicat, cu zeci de argumente, 
despre ce înseamnă democrația 
culturii — spune LAURENȚIU 
PROFETA. secretar al Uniunii 
compozitorilor. Dacă ne gîndim 
doar la Festivalul național 
„Cîntarea României" (ajuns 
acum la a Vl-a ediție), și iată 
cea mai convingătoare demon
strație că sute de mii, milioane 
de oameni se prind în hora 
largă a acestei impresionante 
manifestări — inițiativă de 
mare anvergură a secretarului 
general al partidului — relevin- 
du-și talentul, aptitudinile, in
spirația, profesioniști și amatori 
înălțind pământului românesc 
un fierbinte imn. Sute de mii, 
milioane de oameni, creatori de 
valori spirituale și în același 
timp beneficiarii tuturor opere
lor scrise de maeștri ai artei, ai 
muzicii românești.

In acest dialog nu avem 
dreptul să oferim lucrări slabe, 
superficiale, rod al unor căutări 
sterile ; artistul de azi, pus in 
fața publicului său, față în față 
cu beneficiarul exigent aii artei 
sale, nu-și face decit datoria 
de artist-cetățean, cerîndu-și 
sieși mai mult, năzuind ca 
mpera lui să aibă un real răsu
net în conștiința oamenilor."

„Lucrările plastice de pictură, 
grafică, sculptură și artă ale 
pasionalilor artiști amatori 
bucureșteni — oameni ai mun
cii de diverse profesiuni — 
exprimă marile realizări ale zi
lelor pe care le trăim, preci
zează VASILE PARIZESCU, 
președintele Asociației artiști
lor plastici amatori 
rești. Ele constituie 
tariu de culoare 
realizărilor noastre,
vorba de nobile construcții in
dustriale, metroul bucureștean, 
șantierul de amenajare comple
xă a rîului Dîmbovița, de 
rile construcții ale orașului 
tru, care vor face din el 
din cele mai frumoase și 
derne capitale europene".

din Bucu- 
un comen- 

și suflet al 
fie că este

ma- 
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ună 
mo-
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Porti larg deschise
spre tezaurul valorilor

spirituale
maselor la 

însușirea 
mai va- 
inlesnit 
institu- 

materia-

Largul atcces al 
artă și cultură, la 
cunoștințelor din oele 
viate domenii este 
de o vastă rețea de 
ții cultunal-artistice,
lizind — in beneficiul fiecă
rui om al muncii — viziunea 
democratică, umanistă a parti
dului nostru. Cum folosim acest 
mare potențial material, ce ca
litate și' cită forță de convin
gere au manifestările pe care 
le găzduiesc ?

„Am în 
prima 
Enescu — Orfeui. moldav, des
fășurat aici la Tescani, in așe- 
zămîntul de cultură „George E- 
nescu" ; zeci de melomani su
iau dealul să asculte celebre 
pagini românești și universale 
— ne spune prof. ALEXAN
DRU POPOVICI, directorul a- 
șezămîntului de cultură „Geor
ge Enescu" Tescani (Bacău). 
Și, alături, o altlă imagine re
centă : la cea de-a VIIl-a edi
ție a aceleiași manifestări, sute 
și sute de cetățeni din Ber- 
zunți, Ardeoanil, Sănduleni, 
Florești, de prin comune mai 
îndepărtate, de dincolo de Moi- 
nești. de Comănești, de Bacău, 
au dorit să fie prezenți la a- 
ceastă sărbătoare a spiritului1, 
participând la concerte, la dez
bateri privind viața muzicală 
•românească, circuitul valorilor, 
nestemate ale acestor plaiuri... 
Avind în vedere existența unor 
numeroase întâlniri , de acest fel 
cu adevărata artă, am senti
mentul că nu servesc nimănui 
improvizațiile, superficialitatea 
unora dintre manifestările cul
tural-a rdstice. Se face simțită, 
în această situație, lipsa de 
•răspundere, de exigență a or
ganizatorilor, cate trebuie să 
fie ei înșiși nu numai oameni 
bine pregătiți, ci și activiști cul
turali . energicii, preocupați să 
satisfacă la cote superioare ne
voia de frumos a oamenilor 
muncii".

Cerințele oamenilor, ale tot 
mai bunei lor plrepătiri pentru 
muncă și vii.,1 
toate așezămintele 
preocupare sporită 
litatea și eficiența 
tural desfășurat in___ __ ___
tură, cluburi, dămine culturale.

„Clubul nostru, construit in 
1978 ca un răspuns la nevoia de 
cultură a oamenilor muncii de 
la I.C.T.B., ca și a miilor de ti
neri de pe platforma industria-

minte o imagine t 
■ediție a Festivalului

or jrregi__  ,
ață impun pentru 

culturale o 
față de ca
detului cul
case de cul-

lă, și, aș adăuga, culturală. Mi
litari — susține tovarășa LIVIA 
PINTILIE, directoarea clubu
lui întreprinderii de confecții 
și tricotaje București — se 
străduiește să ofere publicului 
manifestări cultural-artistice de 
ținută, cit și condiții optime 
pentru ca beneficiarii actului 
cultural să se prezinte el înșiși, 
in calitate de creatori. Avem 
rezultate bune în toate edițiile 
Festivalului național „Cîntarea 
României", dar în raport cu 
potențialul uman și material de 
care dispunem nu ne putem 
declara întru totul mulțumiți 
de realizări, care nu întot
deauna răspund ambițiilor •' 
noastre șl fireștilor exigențe 
ale oamenilor muncii din a- 
ceastă frumoasă zonă a Capita
lei. Cu.noscind atit activitatea 
noastră, cit și pe aceea a altor 
instituții similare, cred că se 
impune găsirea unor 
tați capabile să elimine 
lui decalaj — in. unele 
destui de accentuat — 
ofertă și cerere, dintre 
superioară a

mod'ali- 
a.ctu®- 
locuri 
dintre 
ținuta 

manifestărilor

unor instituții profesioniste și 
aspectul neplăcut amatoristic al 
unora dint'ne acțiunile cluburi
lor".

„Noii, activiștii culturali cu 
atribuții in conducerea și or
ganizarea activității unui așe
zământ al tineretului, cu perso
nalitate distinctă în viața spi
rituală a muniiciipiulluii — pre
cizează CORNEL FUGACIU, 
directorul Clubului tineretului 
din Mediaș — avem misiunea 
de a promova receptarea mari
lor valori, cit și realizarea de 
creații noi. Aceasta presupune 
o mai vie angajare, o ardere, 
mai intensă, capabile să condu
că la o nouă calitate". Tova
rășa ORTANSA ȚÎȚARU, pri
marul comunei Berești-Tazlău 
(Bacău), pledează penitru valo
rificarea atentă a creației 
populare : „In această epocă, 
pe care o numim cu mîndrie 
-Epoca Nicolae Ceaușescu», 
s-a dovedit din plin ce înseam
nă o adevărată sărbătoare a 
spiritului : larga participare a 
maselor la făurirea 
culturii, dinamismul 
artistice de amatori;
zarea, ei riguros ștHnțițțcă. dez- ' 
văluirea energiilor creatoare, 
dezvoltarea aptitudinilor, a ta
lentului. Tocmai de aceea tre
buie Să veghem cu grijă la mo
dul cum înfățișăm cântecul, 
dansul moștenit din străbuni. 
Avem daitoria de a duce mai 
departe tradițiile noastre, res- 
pcctind autenticitatea folcloru
lui și fiind tot mai fermi față 
de tot ceea ce ar putea să po
lueze minunatul tezaur folclo
ric românesc".

aartei, 
mișcării 
organi-

împreună cu poporul,
pentru popor

De ce scriu ? Pentru cin>e 
scriu ? Sint întrebări care au 
frămintat conștiința creatorilor, 
punind in fața lor problema 
opțiunii pentru o artă anga
jată în slujba oamenilor, a pa
triei lor, pentru cultivarea sen
timentului de încredere în pu
terea creatoare a omului, lată 
ce ne spune, in acest sens, poe
tul NICOLAE DAN FRUNTE- 
LATA, redactor-șef al revistei 
„Luceafărul" : „A te inspira 
direct de la izvoare, a fi mereu 
in fața și cu inima către viața 
adevărată, către tot ce se în- 
timplă, se preface in jurul tău, . 
devenind frumusețe și durată. 
A fi, adică, mereu acasă. Un
de-mi pot găsi oare cuvintele, 
șlefuite de timp și de iubire, 
în altă parte decit printre ai 
mei, printre oamenii cu care 
sint împreună, pentru care 
scriu ? De fiecare dață cînd mă 
întorc în locul nașterii- mele, în 
sudul dunărean, văd cu ochi

se tipăresc
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proaspăt și lacom cum s-au 
schimbat, cum urcă spre împilit- 
nire satele și orașele. Și știu că 
asta se intîmplă numai prin 
munca ador mei, prin sudoarea 
lor, prin -truda cu care își de
senează viu, în conturul zile
lor, fiecare vis. Simt atunci 
cum se încarcă sufletul de poe
zie, parcă ni s-ar oferi un dar 
neprețuit, temeiul vieții mele si 
al scrisului meu. Nu există 
tera-tu-ră fără patrie, cum 
există arbore fără rădăcini, 
frunza-, și floarea, și fructul 
care ne trecem dorurile, 
■ranțdle și talantul, cit este, a-u 
în filbra lor sevdle 
din rădăcini, din 
de-acasă. Rezumind 
spus pînă aici, cred 
poeziia se pot trăi1, pentru mine, 
pentru noi, numai in limba ro
mână. Ca o datorie supremă, 
dar și ca- o unică, definitivă 
iubire".

O artă profund ancorată in 
realitățile timpului nostru so
cialist, destinată a se adresa 
unor mase largi de oameni : 
filmul. Regizorul GHEORGHE 
VITANIDIS ne-a spus : „Ex
plorând cu și mai acut spirit 
de observație universul omu
lui contemporan, cineastul află 
în viața și munca acestuia ma
nifestarea unui adine patriotism 
concretizat în participarea la 
marea epopee constructivă a 
țării. Este o participare stră
bătută de sentimentul răspun
derii individuale și colective, 
de o gravitate exemplară în 
fața existenței, dar și de acel 
optimism profund, asociat în
crederii in propriile forțe, in 
menirea creării, cu neabătut 
spirit revoluționar, a un-ei lumi 
noi. Avem datoria să aducem 
mai mult in filmele noastre, 
aceste sentimente ce luminează 
viața omuluii de azi".

„Un țel major al teatrului 
nostru este, fără îndoială, ace
la de a întruchipa eroul făuri
tor al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a conferi 
nu doar contur, ci consistență, 
viață și putere de fascinație 
trăsăturilor sale distinctive — 
arată dramaturgul DAN TĂR- 
CHILA. Distanțîndu-se de vi
ziunile simplificatoare, șablo
narde, respingind perspectiva 
edulcorantâ, repunînd în drep
turi tensiunea confruntării, a 
conflictului dintre nou și vechi, 
lupta contrariilor din care se 
naște progresul, într-o epocă 
de grandioase prefaceri revolu
ționare, creația dramatică a 
făcut pași însemnați în direcția 
unei arte adevărate, autentice, 
angajate în opera de educație. 
Este direcția in care se cuvine
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care urcă 
pământul 

tot ce am 
că viața și

e. face șl mal mari eforturi; pu
nind talentul și pasiunea noas
tră in s-lujba descifrării feno
menelor actualității,, a înfățișă- , 
riiii mai generoase a orizontului 
oamenilor de pe șantiere, de 
pe ogoare, dim laboratoarele de 
cercetări. Izvorul vieții 
singura garanție a unei 
destinate oamenilor și 
căutare rămîne sterilă

este 
arte 

orice 
atîta 

vreme cit viața, cu tumultul ei 
constructiv, rămine departe de 
preocupările creatorului. Socie
tatea românească de azi înfăți
șează o largă galerie de oameni 
înaintați, personalități umane 
care și-au asumat organic idea
lurile revoluției socialiste, ale 
slujirii cauzei) socialismului și 
umanismului revoluționar. Pe 
acestea trebuie să le propdnem 
ca mai multă perseverență tea
trelor noastre".

„Treptele istoriei), oamenii 
zilei, faptele de muncă, ritmul 
itrepildiant în care se construieș
te tot ce ne înconjoară pot 
fi izvor de inspirație — spune 
compozitoarea. LIANA ÂLE- 

. XANDRA. -Turnul de fildeș» a 
- rămas o expresie total depăși

tă., Nici.un,,condei.pg,scrie pen-s, 
tru el însuși, ci pentru public, 
pentru marele public. Este nă- . 
zuiimța căreia trebuie să-i con
ferim întregul nostru talent, 
munca, pasiunea și dragostea 
de oameni".

Expresie vie și multicoloră a 
vieții sociale, a sentimentelor, 
împlinirilor și aspirațiilor nutri
te de popor, literatura este 
chemată să surprindă marile 
mutații din societate, chipul 
oamenilor, al eroilor care edi
fică, al constructorilor animați 
de voința de a înfăptui, de a-și 
împlini vocația constructivă.

„Noul umanism, sub al cărui 
înalt semn este așezată astăzi 
creația literară, presupune a- 
bordarea curajoasă, în profun
zime, a tărimului inepuizabili și 
fascinant al realității, al oame
nilor noi, spune ION HOBANA, 
secretar al Uniunii scriitorilor. 
Scriitorul trebuie 
resorturile intime 
lor economice și 
deslușească liniile 
creșterii socialismului 
nesc. Pentru ca 
exercite o influență 
asupra celor care constituie în
săși rațiunea existenței profe
siunii noastre, ei trebuie să le 
cunoască preocupările și aspi
rațiile, trebuie să sesizeze ma
rile schimbări petrecute în gin- 
direa și sensibilitatea individu
lui și ale colectivității.

Desigur, cunoașterea și înțe
legerea pot fi obținute numai 
prin participarea nemijlocită Ia 
viața atit de complexă a cetă
ții, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Numai 
trăind și scriind împreună cu 
poporul, pentru popor, partici- 
pind activ la făurirea prezen
tului și viitorului patriei noas
tre, creatorii de literatură și 
artă pot da opere de inaltă va
loare, își pot îndeplini misiunea 
in formarea conștiinței revolu
ționare, în promovarea adevă
ratului umanism revoluționar 
al societății noastre socialiste, 
în care tot ceea ce realizează 
este destinat înfloririi patriei, 
omului, bunăstării și fericirii 
sale". O asemenea concepție 
despre misiunea creației, rolul 
artei în viața oamenilor este 
•plenar asumată de creatorul ro
mân, care vede în conducerea 
și îndrumarea artei de către 
'partid condiția împlinirii nă
zuințelor sale umaniste, a con
sonanței profunde cu istoria și 
realitățile țării, cu aspirațiile 
de mai bine și progres ale na
țiunii noastre socialiste. Urmând 
generoasele îndemnuri ale se
cretarului general al partidului, 
artiștii cuvîntulu.l sint datori 
să-și intensifice eforturile de a 
pătrunde în miezul fierbinte al 
realității, de a zugrăvi în pa
gini durabile, luminoase, chipul 
eroic al omului făuritor de isto
rie".

Ginduri, opinii, preocupări 
care, acum, la deschiderea ma
relui forum al educației și cul
turii socialiste, se constituie in
tr-un angajament ferm al fron
tului nostru educativ de a 
urma politica partidului, de a 
aplica în viață tezele și orien
tările secretarului general al 
partidului, în vederea acceleră
rii procesului de formare a oa
menilor în spiritul marilor exi
gențe și răspunderi izvorite 
din sarcinile constructive ce ne 
stau in față, din necesitatea 
obiectivă de a conferi muncii 
fiecăruia o nouă calitate.

să înțeleagă 
ale procese- 
sociale, să 

de forță ale 
româ- 

opera lui să 
benefică

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii"
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1944-1987 înalt umaniste

MĂREAU VICTORIE DIN AUGUST 1944 - 
încununare a luptei eroice a poporului

condus de partid

SĂNĂTATEA POPORULUI, 
DĂINUIREA LUI VIGUROASĂ

Noul spital din Orâștie, județul Hunedoara

Vi amintifi ? tn însem
nările sale, adunate cu 
mulfl ani înainte de elibe
rarea tării, doctorul Ulieru 
incerca să răscolească con
științe, să trezească răs
punderea societății fafă 
de sănătatea și viața oa
menilor. Era o luptă inega
lă și grea. Baza materială 
a sănătății era săracă, la 
sate aproape inexistentă, 
iar condițiile grele de trai 
ale oamenilor agravau si
tuația, incit bolile făceau 
ravagii. Media de virstă 
abia trecea de 40 de ani.

...Anii furtunoși ai revo
luției, anii construcției so

cialiste trec peste târg. In 
frunte cu cei mai buni fii 
ai săi, comuniștii, poporul 
roman scrie in cartea nou
lui său destin file cu lite
re de purpură : industria
lizare, urbanizare, scrie 
știință și cultură. scrie 
noua revoluție agrară... Si 
scrie o filă visată de de
mult, o filă pentru exis
tența căreia au ostenit 
multi bărbați de sea
mă in trecutele decenii: 
sănătatea poporului. In 
anii noștri, mai cu 
seamă în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". visu
rile au devenit realitate.

Munca, eforturile pentru 
vitalitatea, pentru vigoa
rea poporului român sint 
printre comandamentele 
supreme ale politicii parti
dului și statului nostru.

Să ne gîndirn doar la 
unul dintre parametrii care 
definesc această nobilă 
preocupare — baza mate
rială a îngrijirii sănătății. 
Priviți aceste fotografii, 
imaginea unor clădiri care 
rivalizează cu cele mai 
moderne, cele mai frumoa
se așezăminte similare din 
țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Ele 
sint mărturia cea mai grăi

toare despre o stare de lu
cruri care ne dă temeiuri 
puternice să socotim 
România in primele rin- 
duri ale țărilor lumii din 
punctul de vedere al ocro
tirii sănătății. Și este vor
ba doar de două dintre a- 
ceste spitale, alese aproa
pe la întimplare dintre 
multele clădiri care au îm- 
pinzit in ultimii ani țara 
— de la Oradea la Con
stanța și de la Rădăuți la 
Calafat. Peste tot unde 
sint oameni există și o 
„uzină de sănătate", așa 
cum visau înaintașii.

...Și am vorbit în aceste

puține rînduri doar despre 
clădiri. Să mai adăugăm 
înzestrarea tefynico-mate- 
rială a așezămintelor sa
nitare, numărul și calita
tea personalului medical, 
rețeaua de policlinici, dis
pensare și case de naște
ri. să amintim învățămân
tul sanitar, să adăugăm 
realizările de seamă din 
marea acțiune de educație 
sanitară... pe scurt, din 
toate acestea se compune 
imaginea tonică, emoțio
nantă a filei pe care scrie 
sănătatea poporului. Visu
rile au devenit realitate.

G. R. CH1ROVICI

Noul spital din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

Un medic la 475 de locuitori
latâ un raport cu care puține țări din lume se pot mindri. Deși 

populația României a sporit de la 15,7 milioane de locuitori, in 1945, 
la peste 19 milioane în 1965, ajungind la aproape 23 de milioane în 
prezent, numărul locuitorilor ce revin la un medic este in continuă 
scădere. Dacă în 1945 reveneau 1 485 de locuitori la un medic, 
astăzi, datorită sporirii considerabile a „armatei" celor în alb, s-a ajuns 
la O medie de 475 DE LOCUITORI LA UN MEDIC.' O scădere 
ce exprimă, de fapt, o creștere a capacității de asistență medicală de 
mai bine de trei ori. Față de 1965, ca să nu mergem mai departe în 
trecut, numărul medicilor a crescut considerabil, de la 27 900 LA 
48 062. Aceeași dinamică revelatoare este înregistrată și de personalul 
mediu sanitar: 77 819 în 1965, peste 135 000 în prezent.

Sint date statistice deosebit de grăitoare, de elocvente.

Luminoase edificii ale sănătății
Printre edificiile noi și moderne, adevărate podoabe arhitectonice 

ale centrelor urbane, ridicate în ultimele două decenii, se înscriu așe- 
zămintele de sănătate. După 1969, îndeosebi, s-au alocat însemnate 
fonduri de la buget pentru ca fiecare reședință de județ să dispună 
cel puțin de un spital județean modern (în unele centre au fost con- 
struite chiar mai multe spitale noi) și ca municipiile să fie, de ase
menea, înzestrate cu astfel de unități. Datorită acestor mari investiții, 
capacitatea spitalelor aproape s-a dublat : in 1965 aceasta însuma 
114 338 de paturi, în 1986 - 204 193 de paturi. Toate spitalele noi 
sint cuplate cu dispensare-policlinici, dispunînd de cabinete de spe
cialitate și laboratoare.

Cel mai nou edificiu de acest fel dat în folosință este spitalul din 
Calafat, județul Dolj, cu 250 de paturi. Tot în acest an au mai fost 
predate beneficiarilor noi unități spitalicești la Orâștie ?i Roșiori 
de Vede, precum și importante dezvoltări ale celor existente - o 
secție cu 400 de paturi la Slatina Și una cu 470 de paturi la Călărași.

Se află in diferite stadii de construcție : o secție materno-infantilă

cu 250 de paturi la Dorohoi, spitale cuplate ci dispensare-policlinici 
la Adjud, Rovinari, Negrești-Oaș, Beclean, precum și importante 
extinderi la spitalul de obstetrică și ginecologie din Brașov (200 de 
paturi), o primă parte - de 250 paturi - a spitalului din Giurgiu. Să moi 
adăugăm că există i 527 DISPENSARE DE ÎNTREPRINDERE și 
3 878 DISPENSARE TERITORIALE, în mediul urban și rural.

Statornică grijă față de om
Eforturile pe planul dezvoltării și modernizării bazei materiale, asi

gurarea cadrelor medicale necesare, ca și a tuturor condițiilor pentru 
ca acestea să-și poată exercita profesiunea în cele mai bune con
diții au ca scop îmbunătățirea continuă a sănătății oamenilor, men
ținerea tinereții și vigorii poporului nostru. Ca urmare a măsurilor de 
stimulare materială a familiilor cu mulți copii, a strădaniei depuse de 
medicii și personalul mediu ce se ocupă de ocrotirea mamei și copilului, 
A SPORIT INDICELE DE NATALITATE, au înregistrat regrese 
importante multe din bolile copilăriei (scarlatina, varicela, rujeola, 
oreionul etc.), a scăzut simțitor mortalitatea infantilă.

Grija pentru om se poate spune că se manifestă incă de la naștere 
- în 1986 99,3 la sută din copii s-au născut în unități sani
tare de specialitate - ȘÎ continuă pe tot parcursul vieții omului. Este 
revelator in acest sens faptul că în comparație cu 1965 au sporit de 
mai bine de TREI ORI sumele alocate, pe locuitor, de la bu
getul statului pentru îngrijirea sănătății.

Aceluiași scop ii slujește și dezvoltarea industriei farmaceutice, in 
unitățile căreia se produce o gamă largă de preparate, inclusiv pro
duse complexe, comparabile cu cele produse pe plan mondial. Este 
demn de remarcat faptul că, numai în ultimii ani, au fost asimilate 
46 produse de concepție originală. Acelora realizate pe plan central 
li se adaugă circa 170 de produse competitive, elaborate de cele 17 
oficii farmaceutice interjudețene.

Ca urmare a tuturor acestor eforturi materiale, a dăruirii și devo
tamentului cadrelor medicale, ciștigă omul, sănătatea lui, întreaga 
societate,

Rodica ȘERBAN

(Urmare din pag. I)
fa națională spre care era împins de 
dictatura antonesoiană și de Germa
nia hitleristă.

Avind în vedere situația grea in 
care se afla țara — sub ocupație na
zistă și prinsă in războiul împotriva 
Uniunii Sovietice —, apreciind rea
list raportul de forțe existent, faptul 
că in spatele frontului și în interio
rul țării erau trupe hitleriste puter
nic înarmate, partidul comunist a 
găsit, in plan strategic, și calea pe 
care națiunea română trebuia să pă
șească pentru doborirea clicii anto- 
nesciene,' smulgerea României din 
război și întoarcerea armelor împo
triva Wehrmacht-ului ; aceasta era 
calea revoluției — unica de altfel —. 
a luptei hotărîte a întregului popor 
cu arma în mină pentru triumful li
bertății și dreptății, pe care secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, la cea de-a 35-a aniversare 
a actului istoric de la 23 August 
1944, a denumit-o revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă.

O altă componentă majoră a gin- 
dirii strategice politico-militare a 
Partidului Comunist Român a consti- 
tuit-o stabilirea cu precizie — potri
vit evoluției raportului dintre factorii 
interni și externi — a momentului 
declanșării revoluției — ultima de
cadă a lunii august 1944 — și a 
punctelor strategice unde aceasta 
urma să izbucnească concomitent — 
București, Valea Prahovei, Dobrogea. 
Banat ș.a„ care erau puternice cen
tre muncitorești, revoluționare. în a- 
ceastă privință, partidul comunist s-a 
dovedit a fi un fin și profund cu
noscător atît al realităților din tară 
— a sesizat cu promptitudine puter
nica stare de spirit revoluționară ce 
cuprinsese masele largi populare, 
adîncirea, la proporții fără precedent, 
a crizei politice, economice și mili
tare a regimului antonescian, total 
izolat și rupt de popor, ascuțirea Ia 
maximum a tuturor contradicțiilor 
fundamentale ale societății, atitudi
nea unanim ostilă a armatei române 
față de continuarea războiului hit- 
lerist — cît și al condițiilor interna
ționale. De asemenea, partidul nostru 
a evaluat just tendințele manifestate 
in raportul de forțe ale războiului 
mondial, a ținut seama de victoriile 
militare înregistrate de armatele 
U.R.S.S., de loviturile aplicate ma
șinii de război germane de către for
țele anglo-americane în Italia și 
Franța, de efervescența și succesele 
mișcărilor de rezistență și de elibe
rare națională, care diminuau treptat 
capacitatea de agresiune a cotropito
rilor naziști in diferite țări ale lumii. 
Perfecta îmbinare între cunoașterea 
realităților din tară și analiza te
meinică a situației externe, flexibi
litatea și suplețea față de precipi
tarea evenimentelor interne și inter
naționale au constituit cheia, suțce-

’ui comuniștilor in conceperea și 
elaborarea liniei strategice și tac
tice a revoluție; de eliberare so
cială, și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Conștient de răspunderea istorică 
pe care și-a asumat-o, apreciind 
realist că apărarea intereselor națio
nale vitale reprezintă cauza sacră a 
întregului popor, Partidul Comunist 
Român a situat la loc central în

strategia pregătirii politico-militare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă realizarea unei largi coaliții 
de forțe sociale și politice interne — 
Frontul Unic National al poporului 
român — care să cuprindă toate 
partidele, grupările și personalitățile 
politice ce se pronunțau, în pofida 
divergențelor de clasă și ideologice, 
împotriva ocupației germane, a re
gimului antonescian și a războiului 
hitlerist.

Dovedind elasticitate politică, 
partidul comunist a așezat în prim 
planul activității proprii Înfăptuirea 
obiectivelor naționale majore, cu
prinse în documentele sale progra
matice încă din anul 1941. pe baza 
cărora s-a declarat gata să colabo
reze cu forțele patriotice interne, 
antifasciste, indiferent de coloratura 
politică a acestora, renuntînd la 
orice lozincă sau acțiune care ar fi 
putut periclita înțelegerea, conside- 
rind în mod judicios că orice fel de 
deosebiri politice și ideologice tye- 
buie trecute pe planul secund. în 
concepția comuniștilor, nucleul, co
loana vertebrală a acestei largi 
alianțe politice il constituia unitatea 
de acțiune a clasei muncitoare — 
Frontul Unic Muncitoresc.

Roadele eforturilor depuse in di
recția coalizării tuturor forțelor de
mocratice naționale n-au întîrziat 
să se arate. Un prim succes l-a con
stituit crearea, in toamna anului 
1943. a Frontului Patriotic Antihitle
rist. în care au intrat — alături de 
Partidul Comunist Român — partide 
și organizații ce s-au situat și în 
perioada anterioară pe poziții vădit 
antifasciste, așa cum au fost Fron
tul Plugarilor. Uniunea Patrioților, 
Uniunea Oamenilor Muncii Ma
ghiari din România (Madosz). Parti
dul Sbcialist-Țărănesc și, temporar, 
Partidul Social-Democrat.

Urmărind lărgirea Frontului Pa
triotic Antihitlerist pînă la cuprin
derea tuturor partidelor, comuniștii 
au acționat cu consecventă pentru 
înfăptuirea Frontului Unic Muncito
resc, eforturile fiind încununate de 
succes în aprilie 1944. Frontul Unic 
Muncitoresc a avut un rol hotă- 
ritor în făurirea frontului larg de
mocratic antifascist, in unirea tutu
ror forțelor politice progresiste, a 
tuturor elementelor patriotice din 
țara noastră împotriva dictaturii mi- 
litaro-fasciste. la întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei naziste.

Dezvoltarea de către comuniști și 
social-democrafi. cu forțele unite, a 
contactelor cu alte grupări politice 
și cercuri ale burgheziei, ce se si
tuau pe poziții potrivnice dictaturii 
antonesciene și dominației tării de 
către cel de-al treilea Reich, a avut 
drept rezultat constituirea, la 26 
mal 1944, a Coaliției Național-De- 
mocratice. formată din partidul co
munist, gruparea liberală condusă 
de Gh. Țătăres.cu și gruparea natio- 
nâl-democrată condusă de Petru 
Țopa.

Partidul Comunist Român a stabi
lit contacte, încă din toamna anului 
1943. și cu cercurile Palatului, con- 
siderind că. in vederea folosirii tu
turor posibilităților pentru asigura
rea succesului acțiunii de scoatere a 
tării din războiul hitlerist. relațiile 
cu regele, care era și comandant su

Ml

prem al armatei, cu generalii și ofi
țerii superiori din anturajul său 
erau deosebit de utile. Rezultatul a 
fost că, la jumătatea lunii iunie 
1944, monarhul și sfetnicii săi, dînd 
dovadă de mai mult realism politic 
decît șefii Partidului National Ță
rănesc și Partidului National Libe
ral, au aderat la planul insurecțio
nal conceput de partidul comunist, 
în situația creată, șefii celor două 
partide, așa-zis istorice, au accep
tat, la 20 iunie 1944, colaborarea cu 
partidul comunist, constituindu-se 
astfel Blocul Național Democrat. 
Practic, în vara anului 1944 se reali
zase Frontul Național Antihitlerist.

Potrivit liniei sale strategice, în 
care se preconiza salvgardarea fiin
ței naționale românești pe calea 
luptei întregului popor cu arma în 
mină, partidul comunist a acordat o 
mare atentie atragerii de partea for
țelor patriotice a armatei române — 
purtătoarea unor milenare tradiții 
progresiste în lupta pentru apărarea 
independenței și făurirea unității na
ționale — precum și creării forței 
înarmate a clasei muncitoare — for
mațiunile de luptă patriotice —. care 
in momentul declanșării revoluției 
reuneau in rîndurile lor mii de mun
citori, țărani, intelectuali înarmați 
și gata de luptă. „Trebuie mențio
nat că in anii războiului — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —, în 
pregătirea eliberării patriei, partidul 
s-a preocupat de desfășurarea unei 
largi activități în rindul întregii ar
mate, a stabilit legături cu condu
cerea ei, cu numeroși generali și 
ofițeri. Aceasta a constituit un fac
tor care a determinat ca armata să 
participe atît Ia înfăptuirea insurec
ției naționale antifasciste, cit și ia 
toate transformările revoluționare, la 
toate victoriile dobîndite in făuri
rea socialismului pe pămintul Româ
niei".

Strălucita biruință a poporului ro
mân de la 23 August 1944 a consti
tuit suprema dovadă a realismului, 
și superiorității concepției strategice 
politico-militare a Partidului Comu
nist Român. Și nu numai atit. Fap
tul că partidele burgheze și înseși 
cercurile Palatului au acceptat solu
țiile propuse de partidul comunist 
pentru ieșirea din impas arată lim
pede că linia acestuia era nu numai 
realistă, ci și singura viabilă, ea 
deschizînd larg perspectivele înfrîn- 
gerii trupelor naziste, zdrobirii ori
căror încercări ale acestora de a 
înăbuși revoluția română și asigură
rii succesului operațiilor militare 
pentru eliberarea părții de nord-vest 
a tării de sub stăpînirea horthystă. 
Așa se explică cum. în vara anului 
1944. s-a realizat cea mai largă coa
liție de forțe politice din istoria 
României de pînă atunci, cuprinzind 
practic întreaga națiune română.

Gindirea strategică originală a 
Partidului Comunist t Român, ce. a, 
.stat la baza pregătirii*, conducerii și 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șț 
antiimperialistă din August 1944, 
constituie un prețios tezaur și un 
nesecat izvor de învățăminte pentru 
teoria și practica revoluționară 
mondială. pentru fundamentarea 
concepției românești actuale cu pri
vire la pregătirea intregului popor 
in vederea apărării independentei, 
suveranității și integrității patriei.

Modernizarea unor artere rutiere 
în Capitală

Nicicînd în trecut, car
tografii nu au avut de 
consemnat, intr-un timp 
foarte scurt, un volum 
atît de mare de noutăți in 
rețeaua de drumuri a 
Capitalei. Ritmul dinamic 
al prefacerilor economi- 
co-sociale si edilitar- 
urbanistice se corelează 
cu construcția si recon
strucția unor bulevarde, 
străzi, piețe, cu realiza
rea unor legături mai 
directe intre diferite car
tiere. reducind astfel 
drastic valabilitatea chiar 
Si a celor mai recente 
hărți stradale bucurește- 
ne. Transformările în 
consens cu nevoile de 
transport rutier si în co
mun spre și de la locu
rile de muncă la marile 
ansambluri de locuințe și 
zonele de agrement se 
traduc printr-o configura
ție in continuă îmbunătă
țire a drumurilor orașu
lui. Intr-o viitoare sche
mă stradală bucuresteană. 
cartografii vor trebui să 
insereze, pe lingă noutăți 
așa-zis locale, cîteva mari 
trasee de drumuri aflate 
într-un avansat stadiu de
construcție, menite să a- 
sigure o desfășurare mai 
fluentă a circulației atît 
in ce privește deplasarea 
oamenilor, cît si trans
portul cu eficientă sporită 
al materiilor prime, ma
terialelor si mărfurilor: 
Lucrările acestea sint
proiectate de Institutul 
Proiect — București. îm
preună cu alte unități 
de specialitate, si execu
tate de întreprinderea 
antrepriză de construcții
edilitare si drumuri Bucu
rești. unități ale Ministe
rului Transporturilor si 
Telecomunicațiilor. I.T.B. 
etc.

Pentru descongestiona
rea traficului pe axa 
Nord-Sud, s-a conceput o 
nouă arteră de legătură 
a soselei București — Plo
iești cu centrul orașului. 
Această magistrală, desti
nată deopotrivă traficului 
auto cu mașini grele și 
autoturisme, ca și cu 
tramvaiul, dublează ruta 
foarte solicitată în pre
zent Kiseleff — Ana Ipă- 
tescu — N. Bălcescu — 
bulevardul 1848. Ea va

utiliza. în cea mai mare 
parte, drumuri existente, 
unele comportînd insă 
lărgiri și modernizări. 
Pornind de lingă Aero
portul Băneasa, în lungul 
bd. Aerogării, noua ar
teră trece peste pasatul 
recent construit deasupra 
rutei feroviare București 
— Constanța, traversează 
cartierul Electronicii, evo
luează de-a lungul fostu
lui drum de cale fe
rată Herăstrău, traver
sează str. Glucozei și 
Lacul Tei, se înscrie pa 
str. Barbu Văcărescu si. 
în continuare, pe Tunari. 
Alecu Russo și Orientului, 
pe noua arteră Galați — 
Italiană, str. Paleologu. 
Mîntuleasa. traversează 
calea Călărașilor și apoi 
viitoarea arteră Mircea 
cel Mare, supratraversea- 
ză pasatul Mărăsești și 
Podul Timpuri Noi. ieșind 
în strada Linăriei. De la 
o extremitate la cealaltă, 
ea măsoară circa 8 kilo
metri. în final, artera va 
avea pe cea mai mare 
parte a traseului o lățime 
de 21 metri parte carosa
bilă. respectiv cite două 
benzi de circulație auto 
pe sens, plus linie dublă 
de tramvai și trotuare de 
3,5 metri. Pe acest traseu, 
parțial circulat de tram
vaiele liniei 5. urmează 
să fie executate. între 
altele : un pod peste 
Lacul Tei. cu deschiderea 
centrală de 21 metri și 
deschideri laterale de 
cite 12 metri, noua ma
gistrală Mircea cel Mare 
și lărgirea str. Linăriei. 
Concomitent cu moderni
zarea unor tronsoane — 
lărgirea bd. Aerogării, a 
unei părți din str. Barbu 
Văcărescu etc., construc
torii au executat si rețe
lele edilitare necesare. De 
asemenea, pe unele por
țiuni străzile vor fi pla
cate cu blocuri de lo
cuințe. întreaga lucrare 
incadrîndu-se astfel in 
planul general de siste
matizare urbană a Capi
talei.

Cea de-a doua arteră de 
circulație, bd. Preciziei — 
șos. Panduri — in exe
cuție — se înscrie pe 
direcția Vest-Est a ora
șului. avînd și o ramifi

cație spre bd. Armata 
Poporului, prin prelungi
rea șoselei Grozăvești. 
Noul drum. în lungime de 
7,6 km, are prevăzute cite 
două benzi de circulație 
auto pe sens, linie dublă 
de tramvai și trotuare de 
3,5 m lățime. Pe anumite 
tronsoane, de-a lungul 
căii betonate, se va afla 
și o zonă verde centrală. 
La fel ca in cazul prece
dent. această arteră par
curge și trasee executate 
mai de mult, precum bd. 
Preciziei, dar și drumuri 
ce comportă remodelări. 
Astfel, str. Valea Casca
delor se lărgește de la 
12—14 m la 21 metri ; bd. 
Emil Bodnaraș de la 10,5 
m la 24—26 m. în acest 
calcul fiind inclus si spa
țiul verde median de 3—5 
m. între str. Prelungirea 
Grozăvești și str. Răzoare 
a fost realizată o stradă 
nouă, care asigură legătu
ra cu trei artere princi
pale : cu șos. Panduri și 
în continuare cu bd. 
T. Vladimlrescu ; cu o ar
teră de trafic greu în curs 
de execuție, la care ne 
vom referi mai ios, și cu 
str. Sebastian, iar mai 
departe cu calea Feren
tarilor.

Magistrala Preciziei — 
Panduri asigură prin str. 
Prelungirea Grozăvești, 
care a fost lărgită de la 
4 la 6 benzi de circulație, 
o legătură directă cu 
noua arteră Grozăvești — 
șos. Orhideelor, dotată cu 
linie de tramvai în ax, 
dată de cîteva luni în 
funcțiune. Toată această 
investiție cuprinde, in a- 
fara amenajărilor de dru
muri, ample lucrări edili
tare : canalizări, alimen
tări cu ană. instalații e- 
lectrice. de termoficare. 
gaze. Prin amenajarea 
drumului Preciziei — 
Panduri se asigură o cale 
directă si rapidă intre 
platforma industrială Mi
litari. cartierul Drumul 
Taberei și centrul orașu
lui. cu ramificații spre 
cartierele Crîngași și 
Ghencea, prin pasajul Lu
jerului. îri acest fel, 
transportul greu va fi de
viat pe noua magistrală, 
descongestionîndu-se bd. 
Armata Poporului, care 
este una din principalele

artere de penetrație in 
oraș.

Viitoarea arteră de 
trafic greu urmează un 
traseu paralel cu calea 
ferată din mijlocul plat
formei industriale Pan
duri — Viilor, avind 
drept extremități str. Ră
zoare și bd. Pieptănari, 
în lungime de peste 4 km, 
ea va avea un profil ca
rosabil de 14 m lățime, 
dimensionat la cite două 
fire de circulație pe sens 
si trotuare de un metru 
(pe partea liniei ferate) 
și 3,5 m (către șoseaua 
Panduri). Au fost reali
zate în linii generale pri
mele trei tronsoane (Ră
zoare — 13 Septembrie : 
13 Septembrie — calea 
Rahovei ; calea Rahovei 
— str. Spătarul Preda), 
lucrările desfăsurîndu-se 
în ritm alert datorită a- 
plicării unor metode ra
pide și modeme de con
strucție. Artera destinată 
transportului greu va per
mite o vehiculare mai 
rapidă a materiilor prime 
și materialelor către zeci
le de întreprinderi indus
triale de importantă re
publicană. descongestio- 
nindu-se în felul acesta 
traseul Panduri — Tudor 
Vladimirescu — Viilor, 
care alcătuiește un im
portant tronson pe inelul 
principal de circulație 
orășenească. Eliminarea 
de pe acest tronson a tra
ficului greu va conferi, 
totodată, o mai bună 
protecție mediului în
conjurător.

Schema stradală a 
Bucureștiului se va com
pleta in continuare dato
rită modernizării inelelor 
de circulație, dublării u- 
nor artere, cu posibilita
tea de trecere de pe un 
inel pe altul. în scopul 
degrevării traseelor aglo
merate. sporirii vitezei de 
circulație a autovehicule
lor. reducerii distantelor 
și a timpului de parcurs, 
în ultimă instanță, aceste 
investiții vor aduce ora
șului un plus de civiliza
ție. contribuind, ca toate 
celelalte măsuri vizînd 
dezvoltarea și sistemati
zarea urbană, la creșterea 
calității vieții oamenilor.
Gabriela BONDOC
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
de participanții la adunarea festivă 

consacrată „Zilei presei române"
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Dind glas sentimentelor de nețărmurită dragoste, profund devotament si 
inaltă prețuire pe care vi le poartă ziariștii comuniști, toți lucrătorii din 
domeniul presei si radioteleviziunii. participantii la adunarea festivă consa
crată sărbătoririi „Zilei presei române** si a 56 de ani de la apariția ziarului 
„Scinteia** iși îndreaptă, în aceste momente, grindurile lor cele mai alese către 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător, 
care, in cei peste 22 de ani de cind partidul și poporul v-au încredințat 
răspunderea supremă a cirmuirii destinelor patriei, ati conceput si realizat 
cel mal impunător program de transformări revoluționare. Cu sentimente de 
inaltă stimă si profundă prețuire, vă exprimăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vibrantul nostru omagiu, expresia celei mai vii gratitu
dini pentru Încrederea si prețuirea de care se bucură presa, slujitorii ei in 
societatea noastră, pentru amplele șl însufletitoarele orizonturi deschise 
afirmării noului, spiritului revoluționar, a progresului, demnității și indepen
dentei patriei noastre socialiste, pentru triumful idealurilor rațiunii si păcii.

Exprimăm, dc asemenea, cele mai alese sentimente de inaltă considerație 
și respect, cele mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de reputație internațională, 
pentru vasta sa activitate dedicată progresului multilateral al tării, dezvol
tării științei, invătămintului si culturii românești, pentru atenția si sprijinul 
pe care Ie acordă presei noastre.

Pentru participantii la adunarea festivă dedicată sărbătoririi „Zilei presei 
române**, continuă telegrama, aceasta reprezintă încă un prilej de a releva, 
cu deosebită satisfacție, adevărul de esență că cei peste 22 de ani care au 
trecut de Ia Congresul al IX-Iea al partidului au ilustrat, prin impresionante 
mărturii, marile deschideri înnoitoare pe care le-ati proiectat și înfăptuit 
cu clarviziune și rigoare științifică și care și-au găsit o strălucită reflectare 
in monumentala dumneavoastră operă teoretică si practică, străbătută de 
un puternic spirit creator, revoluționar. Identificîndu-vă cu aspirațiile cele 
mai înalte ale poporului român si. deopotrivă, ale popoarelor de pretutin
deni. ati făcut din lupta pentru salvgardarea dreptului omenirii la viată, 
pentru dezarmare si pace, pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
asigurarea libertății si independentei fiecărei națiuni cheia de boltă a unei 
dinamice și prestigioase activități internaționale, unanim apreciată pe toate 
meridianele globului de toți oamenii iubitori de pace de pe planeta noastră, 
afirmindu-vă pe deplin in conștiința epocii ca un mare si strălucit erou 
al păcii.

în aceste momente de intensă activitate creatoare cu care întregul popor 
se pregătește să intimpine marea noastră sărbătoare națională de la 23 August, 
apropiatul Congres al educației politice si culturii socialiste, precum si eve
nimentele de amplă anvergură ale acestui an — Conferința Națională a 
partidului si aniversarea a patru decenii de la proclamarea Republicii — 
ziariștii comuniști isi reînnoiesc, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general al partidului, angajamentul de a se situa mereu la înălțimea mi
siunii pe care ati incredintat-o presei, isi reafirmă voința de a urma neabătut 
indicațiile și orientările de excepțională însemnătate teoretică si practică 
pe care le-ati formulat pentru întregul nostru front ideologic, de a face ca 
paginile presei să contribuie cu tot mai viguroasă forță de mobilizare la 
angajarea tuturor energiilor si posibilităților tării pentru înfăptuirea insufle- 
titoarelor obiective ale Congresului al XIII-lea al partidului.

O dată cu omagiul de respect și adîncă recunoștință pe care ziariștii co
muniști vi le aduc dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru eroica activitate pe care cu un impresionant dina
mism si neabătută principialitate o desfăsurati in fruntea partidului si sta
tului. precum si tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic si savant de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția de seamă pe care o are la dezvoltarea multilaterală a patriei, parti- 
’nantii la adunarea festivă consacrată „Zilei presei române" isi reafirmă 

imn legămintul lor revoluționar de a-și pune întreaga energie si capa- 
—*ate de muncă in slujba cauzei supreme a partidului, de a promova per
manent în activitatea pe care o desfășoară spiritul militant, revoluționar, 
pentru a contribui tot mai puternic, in această nouă etapă istorică, la for
marea omului nou. constructor conștient și devotat al socialismului si comu
nismului in România.

★
Simbătă. e avut Ioc în Capitală 

adunarea festivă consacrată „Zilei 
presei române". Organizată de Con
siliul ziariștilor, adunarea a reunit 
ziariști din presa centrală, de la 
Agenția Română de Presă — „Ager- 
pres“ și Radioteleviziune, muncitori 
tipografi, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai unor organiza
ții de masă și obștești.

în cadrul adunării festive au fost 
puse în evidentă importanta si sem
nificația acestui eveniment si s-au 
subliniat sarcinile presei, ale tuturor

★
ziariștilor. în vasta activitate menită 
să transpună in viată istoricele ori
entări și hotăriri stabilite de al XIII- 
lea Congres al partidului.

în încheiere. într-o atmosferă de 
vibrant patriotism, de dragoste fier
binte fată de partid, participantii au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. (Agerpres)

cinema
dezarmare : STUDIO (59 53 15) — 10 » 
14; 18.
• Aii Baba șl cel 40 de hoți I FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 18.

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
in întrecerea socialistă

în cadrul unor adunări festive 
desfășurate simbătă, Cooperativei 
agricole de producție Scornicești, 
Consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Scornicești și Co
operativei agricole de producție Co- 
lonești, județul Olt — unități distinse 
cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" — le-au fost de
cernate „Steagul Roșu** și Diploma de 
onoare ale Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, 
pentru ocuparea locului I pe țară in 
întrecerea socialistă pe anul 1986 
dintre unitățile cooperatiste din 
agricultură.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și profundă vibra
ție patriotică, participanții la 
adunări au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, telegrame. în care 
dau glas sentimentelor lor de fier
binte recunoștință și nețărmurită 
dragoste față de conducătorul parti
dului și statului nostru, pentru 
înalta cinstire adusă muncii lor, pen
tru grija statornică și sprijinul mul
tilateral acordate dezvoltării agricul-★

întreprinderii de preparate și con
serve din carne București — unitate 
distinsă cu Înaltul titlu de ..Erou al 
Muncii Socialiste" — i-au fost de
cernate. simbătă. în cadrul unei 
adunări festive. „Steagul Roșu" si 
Diploma de onoare ale Consiliului 
Central al U.G.S.R. nentru ocuparea 
locului I pe tară în întrecerea so
cialistă pe anul 1986.

într-o atmosferă de puternică an
gajare muncitorească, participanții 
la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar

turil socialiste, ridicării pe noi 
trepte de progres și civilizație a sa
tului românesc, înfloririi necontenite 
a patriei socialiste, prosperității și 
fericirii întregului nostru popor.

în telegrame se exprimă, de ase
menea. aleasa stimă și înalta consi
derație față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate politică, om 
de știință de largă recunoaștere in
ternațională, care, prin exemplara 
sa activitate, își aduce o excepțio
nală contribuție la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru, la 
afirmarea continuă a științei, invă- 
țămîntului și culturii românești.

Mobilizați de înflăcăratele îndem
nuri adresate de secretarul genera] 
al partidului cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în județul Olt, lu
crătorii ogoarelor din cele trei uni
tăți fruntașe se angajează să acțio
neze cu fermitate, exigență și res
ponsabilitate în spiritul indicațiilor 
și orientărilor primite în vederea în
făptuirii neabătute a sarcinilor ce 
le revin din documentele celui de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R.. a obiec
tivelor noii revoluții agrare.

*
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă in 
care se exprimă hotărirea lor 
■nestrămutată de a munci cu toată 
dăruirea pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor care le revin în 
acest an și pe întregul cincinal, și 
angajamentul de a întîmpina cu 
remarcabile succese în muncă săr
bătoarea națională de la 23 August 
și marele eveniment din viața co
muniștilor, a Întregului popor — 
Conferința Națională a partidului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării a 40 de 

ani de la proclamarea independen
ței Indiei și Zilei naționale, amba
sadorul acestei țări la București, 
Nathu Ram Verma, a oferit, sim- 
bâtă, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, ai Bi
roului Marii Adunări Naționale și 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, ai 
Asociației de prietenie româno- 
indiene. generali și ofițeri supe
riori, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatica acreditați în tara 
noastră. ★

Cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Populare Congo, ambasado
rul acestei țări la București. Albert 
Servais Obiaka, a oferit simbătă o 
recepție.

Au participat membri ai guver
nului, ai Biroului Marii Adunări 
Naționale, ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditat! in tara 
noastră. (Agerpres)

tv

Forumul larg democratic
(Urmare din pag. I)

NAȚIONALĂ A REPUBLICII

INDONEZIA

Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Indonezia îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul indonezian 
prieten.

Sînt încredințat că, în spiritul înțelegerilor convenite împreună, bunele 
raporturi de prietenie și cooperare statornicite între România și Indonezia 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, atît pe plan bilateral, cit și in viața 
internațională, în interesul popoarelor român și indonezian, al cauzei gene
rale a păcii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

• Program de desene animate — 
11,15, B.D. intră în acțiune — 9; 13;
5,15; 17,15: 19,15: DOINA (16 35 38)

4 A doua variantă : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
• Cuibul de viespi : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19. MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Comandă urgentă. Luminile din 
larg: COTROCENI (49 48 48) — 15;
17* 19
• Cucoana Chlrița : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Anotimpul iubirii : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Pistruiatul I—II : POPULAR
(35 15 17) — 15; 18,15
• Pistruiatul III : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Brigada : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 16; 19
• O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Bomboane sărate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Luna filmului pentru pace și

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Nu se știe niciodată — 18.
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, Rotonda Ateneului) : Reci
taluri ; Stana Bunea — harpă, Zina 
Enișor-Olteanu — soprană, Mihnea 
Lamatic — bas (spectacol de sunet și 
lumină „România pitorească") — 19.
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Silvia — 
18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81, în Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Anotimp 
de aur, spectacol de sunet și lumină 
— 21.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, în 
complexul Expo-Flora din parcul Her 
râstrău) : Anotimpul florilor — spec
tacol de sunet și lumină — 18 — 21.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) ; Artiștii șl 
Boema — 19,30 ;
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00, la Teatrul de vară 
„23 August") : Un cîntec pentru fie
care — 17.

însuflețească la fapte mărețe, eroice. 
Este necesar acum, cum sublinia se
cretarul general al partidului, ca o- 
pera de artă să redea preocupările 
și realitățile epocii pe care o stră
batem, să înfățișeze, deopotrivă is
toria noastră zbuciumată, dar și 
timpul clocotitor pe care ii trăiește 
țara, optimismul și hotărirea întregu
lui popor de a merge neabătut 
înainte pe calea arătată de 
partid. Se va răspunde astfel dorin
ței legitime a constructorilor noii so
cietăți de a se regăsi In creațiile li
terar artistice, cu munca, aspirațiile 
și împlinirile tot mai numeroase, cu 
piedicile ce trebuie învinse tntr-un 
proces atît de complex — cum este 
cel al dinamicei noastre dezvoltări 
materiale, sociale și spirituale — cu 
bucuriile și visurile lor îndrăznețe, 
realiste. Pentru aceasta, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, oamenii de artă își pun talen
tul in slujba unei creații ar
tistice care să fie suflet din sufletul 
poporului.

Epoca pe care o străbatem a con
sacrat 0 nouă concepție, o nouă rea
litate și in privința actului de crea
ție cultural-artistică, astăzi poporul 
însuși fiind făuritorul și beneficia
rul culturii socialiste, al actului de 
cultură. Sub semnul Festivalului na
țional „Cîntarea României" — gene
roasă și înalt umanistă inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — mi
lioane și milioane de oameni ai 
muncii îmbină în mod armonios acti
vitatea de producție cu cea cultu- 
ral-educativă și artistică, festivalul 
dovedindu-se o amplă manifestare a 
muncii și creației libere, un larg ca
dru de manifestare a talentelor crea
toare ale poporului, de participare 
intensă a oamenilor muncii la noua 
viață spirituală a țării. Cultura ro
mânească contemporană își vădește 
prin toate acestea trăsăturile sale re
voluționare. statutul său de forță ac
tivă, dinamizatoare a operei de edi
ficare a noii orinduiri.

Expresie firească a practicii con
secvente a partidului nostru de 
creare a cadrului corespunzător de 
dezbatere, la nivelul întregii națiuni, 
a problemelor fundamentale din 
toate sferele vieții economico-so- 
ciale, Congresul al III-Iea al educa
ției politice și culturii socialiste va 
acorda, desigur, toată atenția evi
dențierii inițiativelor și experiențe

lor valoroase din activitatea poli- 
tico-educativă și cultural-artistică 
in vederea generalizării lor, a im
plicării și mai ferme in opera de 
formare a conștiinței înaintate, re
voluționare. în același timp, avind 
în vedere că — față de condițiile 
create, față de baza materială am
plă, făurită in aceste domenii, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului — realizările obținute, 
calitatea actului de educație și cul
tură nu se ridică intotdeauna și 
peste tot la înălțimea cerințelor ac
tuale, că uneori continuă să Be ma
nifeste în activitatea educativă, cul
turală rutina, festivismul, formalis
mul. lipsa de preocupare pentru 
perfecționarea pregătirii multilate
rale a cadrelor din acest domeniu, 
congresul va constitui prilejul unui 
examen critic și autocritic exigent 
al stilului și metodelor de muncă ale 
tuturor factorilor educaționali, la 
toate nivelurile.

Prin spiritul revoluționar al lu
crărilor sale, prin largul schimb de 
opinii, de experiență pe care tl va 
asigura, al III-Iea Congres al edu
cației politice și culturii socialiste va 
reprezenta un moment de 6eaimă pe 
drumul angajării și mai puternice a 
activității politico-educative, a crea
ției cultural-artistice în formarea 
conștiinței revoluționare. In realiza
rea unei vieți spirituale bogate, a 
unei noi calități a muncii și vieții 
poporului.

Trecind In revistă împlinirile mun
cii politico-educative și cultural-ar
tistice, analizînd cu exigență revo
luționară neajunsurile ce se mal 
manifestă In acest domeniu, inițiind 
un amplu dialog Intre factorii edu
caționali, cel de-al III-Iea Congres 
al educației politice și culturii socia
liste este chemat să determine un 
nou impuls activității desfășurate In 
domeniul creației teoretice, Iiterar- 
artistice, al muncii de propagandă, 
să asigure sporirea contribuției a- 
cestora Ia formarea omului nou. Ia 
mobilizarea celor ce muncesc, ca. 
Btrins uniți In jurul partidului, al ma
relui și strălucitului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ac
ționeze cu dăruire, competentă și 
responsabilitate patriotică în vederea 
înfăntuirii exemplare a politicii par
tidului, a îndeplinirii istoricelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XIII-lea, pentru progresul și prospe
ritatea scumpei noastre patrii. 
România socialistă !

11.39 Telex.
11,35 Lumea eopiilor • Telefiîmoteca 

de ghiozdan : „Eroii nu au vîrstă" 
(color).

12.40 Din cununa ctatecului românesc. 
13,00 Album duminical (parțial color).
14.50 însemna ale unui timp eroic 

(color). Porturi dunărene : Dro- 
beta-Tumu Severin.

19,00 Telejurnal. • în Intlmpinarea 
marii sărbători.

19.20 Tara mea azi (color). Epoca 
Ceaușescu. Epocă de glorii, epocă 
de fapte revoluționare. Documen
tar realizat ta județul Neamț.

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul tării conducătorului iubit.

20.20 Film artistic (color). „Un oaspete 
la cină". Producție a Casei de 
filme Unu. Premieră TV.

21.50 Telejurnal.

(Urmare din pag. I)
va lega malul acesta isto
ric, anul 1'987 ? Pină unde 
va traversa istoria ? Pină 
departe, ne încredințează 
constructorii săi.★

— Garanție ? Există un 
termen de garanție ou be
neficiarul, pe 1 an. E vor
ba de eventuala asistență 
tehnică pe care trebuie s-o 
acordăm în acest interval, 
pentru eventualele reme
dieri. E vorba și de anumi
te verificări periodice. Dar 
noi răspundem de pod cit 
trăim, dacă asta ați vrut 
să știți.

Și aveam Să mai aflu că 
fiecare îmbinare a fiecă
rui nod de tabliier are pro
cesul ei verbal ; fiecare 
proces verbal cuprinde, 
ca-ntr-o carte de istorie, 
numele oamenilor. însu
mate, procesele verbale la 
beneficiar cintăresc cîteva 
tone. O „carte" a răspun
derii, a lucrului bine făcut.

Șeful de brigadă Ion 
Saviuic are în subordine 80 
de oameni, veniți din toa
te colțurile țării.

— Chiar din toate. Noi îi 
zioem brigăzii „Să ne cu
noaștem patria".

Pe multi ii poartă ou el 
din ’65. de la Porțile de 
Fier I. Pînă la locul său 
de muncă traversăm po
dul : se lucrează la meta
lizarea platelajuluii rutier 
(ultima operațiune mai de
licată Înaintea turnării as
faltului), la montarea corn-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru in
tervalul 16 august, ora 21 — 19 august, 
ora 21. In (art : Vremea va fi răcoroa
să, chiar rece în primele zile, apoi 
se va încălzi ușor, incepind din sud- 
vest. Cerul va fi variabil, cu înnorărl 
mai pronunțate în prima parte a in
tervalului în estul si nordul teritoriu

lui, unde, local, vor cădea ploi, mal 
ales in aversă, tn puncte izolate, can
titățile de apă pot atinge 15 litri pe 
metrul pătrat in 24 de ore. în zona 
montană, la altitudine de peste 1 800 m. 
trecător se vor semnala lapovită și 
ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări !n re
giunile estice, cu 35 pînă la 45 km la 
oră ș! în zona montană cu 35 pînă la 
55 km la oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, mai 
coborîte ta primele nopți ta depre
siuni. iar cele maxime tatre 15 și 25 
grade, local mai ridicate ta ultima zi.

INFORMAȚII 
SPORTIVE

BASCHET. Meciurile disputate 
simbătă in cadrul competiției inter
naționale de baschet feminin „Cupa 
Mării Negre" ce are loc în Sala spor
turilor din Constanța, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : R.D. Ger
mană — Polonia 64—63 (33—30); se
lecționata orașului Minsk — Româ
nia 71—54 (38—32).

Astăzi, in ultima zi a turneului, 
de la ora 17. se vor desfășura ur
mătoarele partide : Selecționata ora
șului Minsk — R.D. Germană; 
România — Franța.

FOTBAL. Azi. iubitorii fotbalului 
din Capitală, au prilejul, cu o săp- 
tămînă înaintea deschiderii oficiale 
a sezonului de toamnă, să asiste la 
un interesant cuplai, găzduit de sta
dionul Giulești. prilejuit de cea de-a 
XXI-a ediție a „Cupei Municipiului 
București". în deschidere, de la 
ora 9. va avea loc revanșa întîlnirii 
dintre foștii jucători internaționali 
și divizionari A de la echipele bucu- 
reștene care vor alcătui combinatele 
Dinamo-Rapid si Steaua-Progresul.

în finala „Cupei Municipiului 
București" (ora 10,30) se vor intîlni 
divizionara B Progresul Vulcan și Rapid.

HANDBAL. — La Velico Timovo, 
în cadrul competiției internaționale 
de handbal pentru junioare „Turneul 
Prietenia** echipa României a între
cut cu scorul de 22—21 (11—9) se
lecționata U.R.S.S. Alte rezultate : 
Bulgaria — Polonia 30—25 (16—15); 
Ungaria — R.P.D. Coreeană 33—25 
(16—9) ; R.D. Germană — Cehoslova
cia 18—18 (10—7).

CICLISM. Miine dimineață, în 
centrul municipiului Ploiești, va avea 
loc festivitatea și startul propriu-zis 
al celei de-a XXXI-a ediții a „Cu
pei Voința", întrecere ciclistă de 
fond, pe etape, a cărei organizare o 
asigură UCECOM și A.S. Loto-Pro- 
nosport, în colaborare cu federația 
de specialitate și forurile prahovene.

BOX. Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui in perioada 25—30 
august cea de-a 16-a ediție a compe
tiției internaționale de box „Mănușa 
litoralului", la care, alături de boxe
rii români, și-au anunțat participarea 
pugiliști din U.R.S.S., R.D. Germană, 
Bulgaria și Turcia.

ȘAH. După runda a 10-a a turneu
lui interzonal de șah de la Zagreb, 
in clasament conduce Korcinoi — cu 
7,5 puncte, urmat de Granda — 6,5 
puncte. • La Tuzla, în meci de ba
raj pentru calificarea la campionatul 
mondial feminin de șah, după partida 
a 4-a, poloneza Brustman o conduce 
cu 3—1 pe sovietica Semenova și 
mai are nevoie doar de o jumătate de 
punct pentru a termina învingătoare.

„Țara celor 13 000 de 
insule" sărbătorește 42 
de ani de la procla
marea independentei. 
La 17 august 1945, în- 
tr-o clădire modestă 
din centrul Jakartei, 
Adunarea consultati
vă populară provizo
rie a Indoneziei a a- 
doptat Declarația de 
independentă. „Noi, 
națiunea indoneziană, 
proclamăm indepen
denta Indoneziei**... 
Aceste cuvinte, ca ex
presie a încununării 
luptei de secole a 
poporului indonezian 
pentru scuturarea ju
gului dominației străi
ne. vesteau lumii că 
uriașul arhipelag din
tre Oceanul Indian și 
Oceanul Pacific, cu o 
suprafață de 1 907 568 
kmp și o populație 
care astăzi numără 180 
milioane locuitori, a 
devenit liber și inde
pendent.

Deschizînd o pagină 
nouă în istoria acestui 
popor, independența 
n-a însemnat un drum 
lin, ci unul anevoios, 
presărat cu uriașe 
eforturi pentru elimi
narea grelei moșteniri 
a trecutului. Pornit 
să-și clădească o viață 
nouă, de sine stătă
toare. poporul indo

nezian și-a îndreptat, 
cu prioritate, atenția 
spre valorificarea. în 
interes propriu, a în
semnatelor sale resur
se naturale (Indonezia 
dispune de o cincime 
din rezervele mondia
le de petrol, o treimo 
din oele de cositor, 
mari cantități de mi
nereu de fier, bauxi
tă. nichel, lemn, cau
ciuc ele.), spre con
struirea unor între
prinderi moderne —■ 
siderurgice, chimice, 
textile. energetice, 
combinate forestiere, 
de cauciuc. Asemenea 
obiective au apărut pe 
întreaga hartă a tării 
— in Jawa. Sumatra, 
Kalimantan. Sulawesi. 
Ambon și celelalte 
insule ale arhipelagu
lui. Totodată. s-au 
realizat progrese no
tabile în sporirea su
prafețelor agricole și 
a sistemelor de iriga
ții. în modernizarea 
agriculturii, in ridica
rea zonelor periferice, 
în extinderea rețele
lor de transport, de 
școli și de așezăminte 
social-culturale. in 
îmbunătățirea stan
dardului de viată al 
poporului.

Poporul român 
urmărește cu viu inte

res eforturile depuse 
de poporul indonezian 
pentru consolidarea 
independenței, pentru 
continua dezvoltare a 
patriei sale. Intre ță
rile noastre s-au ex
tins și se amplifică 
rodnice raporturi de 
colaborare in diferite 
domenii de activitate. 
O contribuție hotări- 
toare in dezvoltarea 
acestor relații au 
avut-o întîlnirile și 
convorbirile la nivel 
înalt de la Bucu
rești și Jakarta, din
tre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suharto, 
înțelegerile conveni
te cu aceste prilejuri 
creind cadrul extin
derii schimburilor și 
a cooperării econo
mice româno-indone- 
ziene, așezării lor pe o 
bază trainică, de lun
gă durată.

Extinderea si adin- 
cirea relațiilor româ- 
no-indoneziene cores
pund pe deplin inte
reselor reciproce. în
scriind. in același 
timp, un aport de sea
mă la lupta generală 
a popoarelor pentru 
promovarea telurilor 
înțelegerii. cooperă
rii și dezvoltării paș- 
nioe.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

GABONEZE

Domnului EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării independentei 
de stat. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului gabonez prie
ten progres și prosperitate continuă.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
Intre țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor, in interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, oolaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 17 august, po
porul gabonez sărbă
torește împlinirea a 27 
de ani de la memora
bilul act al proclamă
rii independentei ’na
ționale, care a pus 
capăt unei lungi peri
oade de dominație co
lonială și a deschis 
calea unor ample efor
turi pentru lichidarea 
înapoierii economice 
moștenite din trecut, 
a făuririi unei vieți 
noi. libere și prospere. 
Tînărul stat al Afri
cii de vest (suprafața 
— 268 000 kmp ; popu
lația — 1 150 000 de
locuitori) este una din 
regiunile cele mai bo
gate ale continentului. 
Circa 80 la sută din 
totalitatea teritoriului 
este acoperită de pă
duri cu esențe preți
oase. iar de la Atlan
tic și pină departe în 
interior, subsolul adă
postește mari rezerve 
de petrol, mangan, 
fier, uraniu. în dorința 
de a grăbi procesul

de dezvoltare econo
mică. in anii care au 
trecut de la procla
marea independentei, 
și mai ales de-a lun
gul ultimei perioade, 
Gabonul a făcut pași 
importanți pe calea 
valorificării tuturor a- 
cestor bogății. Au fost 
puse bazele unei in
dustrii proprii, s-au 
luat măsuri pentru 
extinderea suprafețe
lor agricole, s-a tre
cut la construirea unei 
largi rețele de căi de 
comunicație, menită să 
faciliteze legăturile 
dintre diferitele punc
te ale țării. Cel mai 
de seamă obiectiv din 
ultima categorie îl 
constituie calea ferată 
transgaboneză (698 
km), inaugurată de 
curînd.

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

pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, 
poporul român urmă
rește cu interes suc
cesele obținute de po
porul gabonez în efor
turile de făurire a 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România șl Republica 
Gaboneză s-au stator
nicit și se dezvoltă 
relații de colaborare 
prietenească. înteme
iate pe deplina egali
tate în drepturi și 
avantaj reciproc. Un 
roi determinant în 
înregistrarea acestui 
curs l-au avut intîlni- 
rile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Omar 
Bongo, acordurile și 
înțelegerile realizate 
cu aceste prilejuri des
chizînd perspective 
rodnice conlucrării ro- 
mâno-gaboneze pe di
verse planuri. în in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

MtNDRIA DE A
pensatorilor de cale ferată. 
Ne oprim.

— Aici, la nodul 20, pe 
12 mai, ne-am întîlnit. Po
dul a fost realizat în con
solă, pornind de pe ambele 
maluri. Dacă spectatorii se 
mal indoiau, ne mai bom
băneau de pe Saligny — 
(spectatorii sînt cei din 
trenurile de călători, oare 
treo tot timpu'l pe celălalt 
pod ; așa le spunem noi, 
toți se înghesuie la feres
tre să vadă ce și cum și 
se pricep la toate ; cind 
trece trenul nie simțim ar
tiști) — noi nu ne-am în
doit că ne vom intîlni la 
milimetru. La micron ! 
Ne-am strins miinile, 
ne-am îmbrățișat... E greu 
de înțeles pentru cine pri
vește lucrurile din afară.

Petru Revniic e lăcătuș 
de meserie, șef de echipă 
în brigada lui Saviuc. E 
podar de 30 de ani.

— La altceva nu mă știu 
pricepe. Podar am fost da 
tinăr.

A legat malurile Trotu- 
șului, ale Argeșului! ale 
Mureșului, ale Ticna vei. A 
apucat să lase cite un 
semn de existentă prin 
toată taTa.

— Ați mai revenit vreo
dată pe podurile construite 
de dumneavoastră ?

— Nu o dată, de multe 
ori.

— Ce simțiți de fiecare 
dată ?

— Ce simt, spun : așa și 
pe dincolo, uite, la podul 
ăsta și eu am lucrat ; po
dul meu.

— Și lumea vă crede ? 
— Cum nu!★
Constantin Neagu, șofer 

pe autoremorcher. Munceș
te de la 15 ani. în 1951 s-a 
făcut șofer. De atunci lu
crează numai pe mașini 
grele. Un uriaș blajin, un 
uriaș cu ochii albaștri, un 
bărbat frumos și îngîndu- 
rat. Unde s-a construit 
ceva și a fost nevoie de 
transportat piese grele s-a 
dus și el ; astfel că a fost 
cam peste tot.

— Unde e munca, acolo 
e casa, zice cu o anume 
seninătate interioară.

Acum e podar. A venit 
aici pe 10 martie 1987, cind 
a început transportul pla- 
telajelor. A privit de jos 
cind s-au unit cele două 
maluri ; a oprit mașina și 
a rămas cu privirea agă
țată in sus.

— Parcă e desenat...
S-a îndrăgostit de pod. 

în aurind va pleca spre 
alt pod.

— La mal mare !
— N-am văzut ceva mal 

mare... ★
— Și ?...
— Și dacă scădem podu

rile, din viața mea nu mai 
rămine nimic. Cîteva seri 
in care am ascultat mu
zică.

Inginera Rodica Ema- 
noil, diriginte pentru podul 
de cale ferată, are un 
suris îngîndurat.

— Și-a pierdut viața din 
șantier in șantier, intervi
ne cineva.

Înălța
— Și-a cîștigat-o, se 

aude replica maistrului 
Pirvulescu.

— Mai am puțin și ies la 
pensie. Cit o să pot sta ? 
Nu mai mulț de un conce
diu. Fac ce fa a și mă în
torc la viata mea. Poduri 
se construiesc mereu. Cind 
nu se vor mai construi 
poduri, am să ies la pen
sie.

Nu mai pare flinta fi
ravă, fragilă, așa cum se 
decupa in cadrul ușii cind 
am cunoscut-o. Rodica 
Emanoil are virsta unei 
bunici ; cine nu și-ar dori 
o bunică cutreierată de 
poveștile fntimplate în 22 
de ani de diriginte de șan
tier 7

— Tata a fost mecanic 
de cale ferată. Continui o 
tradiție. M-am născut pe 
16 februarie. Uneori mă 
gîndesc că, poate, împli
nesc un destin. Am luat 
podul acesta de la început; 
am fost aici cind s-au bă
tut primii țăruși. Am par
ticipat atiit la lucrările de 
infrastructură, oît și la cele 
de suprastructură, care se 
finalizează acum. îl cunosc 
bine, mai bine chiar decit 
pe mine. Mie nu mi-am 
acordat niciodată o zi-lu- 
mină. Să nu scrieți despre 
mine, scrieți despre pod...★

— Sintem multi care 
ne-am început și ne-am 
încheiat stagiatura aici, la 
„Poduri dunărene". Putem 
spune că, în ce privește 
meseria, am crescut aici : 
Căpitanii Mircea, Marines-

PODUL
cu Mirel, Urs Alexandru, 
Dușmanu Cicerone.

Gabriel Nicolau are o în
fățișare adolescentină ; 
contrazisă de o anume as
prime a privirii. în 1980, 
după terminarea facultății, 
la repartiție, ar fi putut 
alege Buoureștiul. S-a năs
cut la Vatra Dornei și pă
rinții l-au purtat de mic 
din șantier ta șantier. A 
ales tot șantierul, „vocea 
singelui".

— Nu, ai mei n-au fost 
podari» Am avut un alt pă
rinte podar: profesorul 
Caracostea. în 1977 și-a 
serbat aniversarea a 70 de 
ani Ia noi in facultate. Un 
coleg de-al său l-a pre
zentat călduros, l-a poves
tit biografia. în final a 
luat cuvintul profesorul și 
ne-a mărturisit că are o 
năzuință — să mal facă 
un pod peste Dunăre. A- 
tunci m-am hotărît. Din 
clipa aceea am devenit 
podar. Un „podar de su
flet". Astăzi stat podar 
de-adevăratelea.

Deschiderea stingă de 
140 m s-a făcut sub Îndru
marea și supravegherea 
directă a inginerului Ni- 
co’lau Gabriel. Venise in 
1984, de la Borcea, cu o 
echipă de 30 de oameni. 
Va termina podul acesta 
— șansa Iui, cum îl nu
mește — va pleca mal de
parte. Altceva, ce să-mi 
mai spună ? E căsătorit, 
are o fetiță. Alina, de doi 
ani și două luni. Cu cîteva 
zile în urmă a fost pe 
șa nit ier. A purtat-o peste 
tot.

Noul pod de la Cerna
vodă are o greutate de 
12 550 tone (9 050 tone pen
tru partea de cale ferată, 
3 500 tone partea de auto
stradă). E cel mai mare 
pod peste Dunăre ; e o lu
crare unicat. Fiecare ope
rație s-a executat aici in 
condiții specifice. Lucră
rile finale, în curs de exe
cuție, sînt in mare parte 
lucrări de migală, ce nu 
pot fi mecanizate ; cu ex
cepția sudurii și a luarării 
de protecție a părții caro
sabile (sablarea și metali
zarea).

Un amănunt: înălțimile 
de ridicare, spre deosebire 
do cele de la Borcea (în 
medie 40 m), au fost de 
50—60 de metri. Majorita
tea lucrărilor Ia infrastruc
tură au fost executate în 
centuri de siguranță, în 
condiții, nu o dată, de 
mare periculozitate ; nu 
s-a înregistrat nici un ac
cident de muncă.

Se lucrează zi-lumină. 
Iar noaptea, Ia lumina re
flectoarelor. în perioada din 
urmă s-au atins ritmuri 
de montaj de 1 500 tone pe 
lună. ★

— Chiar mă da ți la
ziar ?...

Am pus-o tn încurcă
tură.

— De ce ?
Nicolae Angelica are 19 

ani, e sudor. A absolvit 
școala profesională în fe
bruarie anul acesta. în 
martie a venit la pod. în 
iunie s-a căsătorit. Lucrea
ză cu soțul in aceeași echi-

Fotografiiie reportajului : Eugen Dichiseanu
pă. își face treaba cu o 
seriozitate de bărbat ; n-o 
deosebești, din punctul a- 
cesta de vedere, de colegul 
ei. își face treaba cum 
trebuie, de ce s-o dăm 1a 
ziar ?

— Sînt alții mai grozavi 
decit mine...

Colega ei de școală pro
fesională, Ștefania Mi- 
rea, lucrează alături. Tot 
sudor. „O fată la fel de

harnică" — e concluzia la
conică a șefului de echipă. 
Nicolae George.

— Ai visat vreodată po
dul ? o întreb pe Ioana 
Popa, meoanic, absolventă 
a liceului industrial din 
Fetești.

După absolvire a venit 
la pod. Ca la o a doua 
școală. E o fată frumoasă, 
un podar de nădejde. Are 
aiproape un an vechime.

„Parcă aș fi dlntotdeauna 
aici**...

— Ai visat vreodată po
dul ?

Ne aflăm pe partea de 
autostradă, calea I, la ros
tul de compensare dintre 
viaduct și pod. Soarele 
asfințește undeva la no
dul 25.

— De multe ori îl visez, 
întotdeauna îl visez termi
nat.
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ROMÂNIA SOCIALISTA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU:
Initiative si demersuri constructive pentru soluționarea 

prublemelur majore ale contemporaneității
Comentarii și relatări ale presei de peste hotare
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Poziția constructivă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu față de marile probleme ce 
frămintă lumea contemporană, față de destinele 
omenirii continuă să fie reflectată de publicații 
din diferite țări ale lumii. Sînt evidențiate de
mersurile pe care le întreprinde în acest scop

țara noastră in forurile politice și economice in
ternaționale, propunerile îndreptate spre instau
rarea în lume a unei noi ordini economice inter
naționale, spre făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

O serie de ziare și reviste din diferite țări 
evidențiază pe larg realizările de seamă ale 
poporului român obținute in cele mai. diferite 
domenii, cu precădere în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Contribuții importante la edificarea noii ordini economice internaționale
Ziarul ..THE ISLAND", din Sri 

Lanka, consacră un amplu articol, 
însoțit de o fotografie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. po
ziției președintelui României cu pri
vire la necesitatea edificării noii 
ordini economice internaționale.
„Președintele Româ

niei, Nicolae Ceaușescu — scrie 
publicația — este un promotor al 
eliminării sărăciei din lume, prin 
instituirea unei noi ordini econo
mice internaționale. Potrivit aces
tui concept, evidențiază ziarul, 
contradicția care se manifestă pe 
plan internațional intre bogați și 
săraci devine cea mai puternică 
contradicție a lumii contemporane. 
Este un adevăr bazat pe temeinice 
argumente care vin să ateste că 
țările in curs de dezvoltare, in 
care trăiesc peste trei pătrimi din 
omenire, nu beneficiază decit de 
20 la sută din produsul mondial, 
iar ponderea lor este de 35 la sută 
in producția agricolă, de numai 11 
la sută in cea industrială și de 
nici 5 la sută in activitatea de cer
cetare științifică și tehnică desfă
șurată in lume. Drept urmare, ve
nitul mediu anual pe locuitor este 
de numai 650 de dolari in țările in
curs de dezvoltare — comparativ cu 
10 000 de dolari în țările dezvol
tate — și scade din an in an".

„In concepția președintelui 
României, lichidarea stării de sub
dezvoltare constituie o problemă 
de care depinde insuși viitorul o- 
menirii. reprezintă o necesitate o- 
biectivă a progresului și păcii in 
lume", se arată in continuare.

„I,n același timp, potrivit concep
ției președintelui Nicolae Ceaușescu, 
contradicția dintre bogați și să
raci nu se manifestă numai pe plan 
economic, ci devine și una politică, 
avind consecințe grave asupra sta
bilității internaționale. Șeful sta
tului român avertizează că sub
dezvoltarea este, totodată, o sursă 
de tensiune și conflicte Intre state, 
generatoare de situații explozive. 
In acest context, principalul obiec
tiv al noii ordini economice inter
naționale este lichidarea subdez
voltării, a decalajelor dintre state".

Ziarul „The Island" arată, In 
continuare, că, „sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România a desfășurat și desfășoară 
o intensă activitate pentru realiza
rea in practică a obiectivelor noii 
ordini economice internaționale. 
Membră a -Grupului celor 77-, 
participind plenar la activitatea 
statelor nealiniate. România și-a 
adus in permanență contribuția, in 
cadrul O.N.U. . și al organismelor 
sale, in forurile și reuniunile in
ternaționale, la promovarea ideii și 
a cerințelor noii ordini, la elabora
rea unor documente fundamentale 
ale Națiunilor Unite in acest do
meniu".

„Președintele României — relevă 
cotidianul srilankez — are meritul 
nu numai de a fi fundamentat im
perativul unor schimbări de struc
tură, care să reorganizeze pe baze 
noi, echitabile, actualul sistem de 
relații economice, ci și de a fi ja-
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tomat căile și. modalitățile de rea
lizare a acestui deziderat funda
mental. In abordarea aces
tor probleme, președintele 
Nicolae Ceaușescu . consideră că 
ceea ce se impune astăzi, in mod 
deosebit, este găsirea unei soluții 
radicale in problema datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare.

Președintele României a pro
pus, de asemenea, înghețarea 
cheltuielilor militare și trecerea 
la reducerea lor, fondurile 
astfel eliberate urmind a fi cana
lizate in direcția progresului tutu
ror popoarelor, și, în primul rind, 
al celor din țările rămase in urmă 
pe plan economic".

în încheiere, „The Island" pune 
în evidență faptul că „președintele 
Nicolae Ceaușescu a propus orga
nizarea unei intilniri la nivel ina.lt 
a țărilor in curs de dezvoltare, care 
ar da posibilitatea statelor respec
tive să elaboreze, de comun acord, 
o strategie asupra activității viitoa
re, atit in ce privește conlucrar'ea 
mai strânsă intre ele in direcția 
dezvoltării economice cu forțe pro-, 
prii, cit și pentru stabilirea unor 
puncte de vedere unitare in nego
cierile cu țările dezvoltate. Intil- 
nirile frecvente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat 
din Asia și Africa se înscriu ca o 
nouă contribuție de prestigiu la 
cauza dezvoltării legăturilor de

prietenie și colaborare ale Româ
niei cu țările asiatice și africane, 
la procesul istoric de emancipare 
multilaterală a statelor in curs de 
dezvoltare, de edificare a unei noi 
ordini economice internaționale".

„Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, promotor al 
unei noi ordini economice interna
ționale" este titlul sub care re
vista indiană „RUPEE TRADE" a 
publicat un amplu articol, însoțit 
de portretul șefului statului ro
mân, în care se arată : „Există ci- 
teva adevăruri care se impun as
tăzi in viața internațională : O ega
litate reală intre statele lumii nu 
poate exista atit timp cit un nu
măr restrins de țări beneficiază de 
accesul la bunurile culturii și ci
vilizației moderne, in timp ce cei 
mulți, reprezentind trei pătrimi din 
populația globului, trăiesc in con
diții de subdezvoltare.

De asemenea, nu poate exista 
egalitate cind țările puternic in
dustrializate, îmbogățite prin ex
ploatarea altora, incearcă să impu
nă propriile lor politici economice 
și interesele lor majorității țărilor 
subdezvoltate.

Acesta este adevărul care recla
mă edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, promovată 
cu fermitate și consecvență de 
președintele României, 
Nicolae Ceaușescu.

Prezentind programul realist și 
constructiv al președintelui

Succese remarcabile pe calea deschisă de actul de
într-un articol consacrat Româ

niei cu prilejul apropiatei sărbători 
de la 23 August, cunoscuta revistă 
sovietică „MEJDUNARODNAIA 
JIZNI". după ce amintește semni
ficația acestui eveniment, relevă : 
Istoria dezvoltării României după 
23 August 1944 demonstrează că 
țara a parcurs calea lungă, deloc 
ușoară a luptei pentru obținerea 
victoriei in-construcția socialistă. 
Oamenii muncii din România au 
transformat țara într-un stat socia
list industrial-agrar, țu o economie 
ce se dezvoltă in mod rapid, cu o 
știință și cultură înaintate. în pre
zent, venitul național al republicii 
depășește de 32 de ori nivelul anu
lui 1944, produsul social global — 
de 22 de ori, producția industrială 
a crescut de 115 ori, cea agricolă 
— de 6 ori, fondul de consum — de 
22 ori. în esență, în țară au fost 
create numeroase ramuri importan
te ale industriei determinate de 
progresul tehnic. Energetica, me
talurgia. construcțiile de mașini, 
chimia, petrochimia și prelucrarea 
lemnului au devenit ramuri de 
bază. Dacă pină la război România 
importa 95 la sută din mașinile și 
utilajele necesare, in prezent pro
duce camioane șt turisme, auto
buze, troleibuze, nave maritime și

fluviale, material rulant pentru 
căile ferate, avioane și elicoptere, 
tractoare, combine autopropulsate, 
alte mașini agricole.

In continuare se arată că, dacă 
în România de dinainte de război, 
aproape- intregul export era repre
zentat de producția industriei pe
trolului și de agricultură. România 
contemporană este un mare expor
tator de mașini și utilaje, de pro
duse chimice, de bunuri de larg 
consum. în 1986, aceste produse 
constituiau 63 la sută din întregul 
volum al exportului, față de 7,2 la 
sută în 1950.

Așa cum se subliniază in docu
mentele românești — scrie revista — 
există toate condițiile pentru reali
zarea cu succes in actualul cincinal 
(1986—1990) a sarcinii strategice 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. privind trecerea României 
la un stadiu de dezvoltare mai ri
dicat — stadiul de țară socialistă cu 
dezvoltare medie.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterale 
româno-sovietice, „Mejdunarodnaiă 
Jizni" subliniază că acestea au 
dobindit o nouă extindere prin 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970. în pre
zent — se arată — Uniunea Sovie

tică și România au strinse relații 
de colaborare, rodnice pentru am
bele popoare, bazate pe egalitate 
in drepturi în toate sferele activi
tății sociale.

După cum demonstrează viața, 
evidențiază revista, rolul determi
nant în dezvoltarea relațiilor so- 
vieto-române il au legăturile, de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Comunist 
Român. în această privință o în
semnătate deosebită pentru cău
tarea a noi căi de extindere și a- 
profundare a colaborării sovieto- 
române in domeniile politic, eco
nomic. cultural, științific și in alte 
domenii o au intilnirile și con
vorbirile la nivel înalt. Rezultate
le vizitei oficiale de prietenie la 
București, din mai 1987. a lui M. 
S. Gorbaciov. ale convorbirilor sale 
cu secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. au 
reafirmat hotărirea ambelor țări 
de a intensifica și aprofunda, sub 
toate formele, colaborarea dintre 
P.C.U.S. și P.C.R.. dintre U.R.S.S. 
și România, conlucrarea lor pe 
arena internațională. România — 
se relevă — este participant activ
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Nicolae Ceaușescu, reprezentanții 
României in diverse forumuri inter
naționale au subliniat necesitatea 
unor schimbări structurale in rela
țiile economice mondiale, care 
să pună capăt actualei politici eco
nomice, caracterizată prin inechitate 
și inegalitate".

„Poziția României — subli
niază apoi publicația indiană 
— este realistă și cu largă 
aplicabilitate, corespunzând atit 
intereselor țărilor in curs de 
dezvoltare, cit și ale țărilor dez
voltate, intrucit numai prin solu
ționarea problemelor datoriilor ex
terne și subdezvoltării se poate asi
gura o schimbare structurală uri ac
tivitatea economică mondială, se 
pot crea condiții pentru depășirea 
crizei economice și realizarea pro
gresului general al tuturor statelor.

Programul românesc cheamă ță
rile in curs de dezvoltare să acțio
neze unite și să coopereze, atit in 
ceea ce privește stabilirea unor 
poziții comune, cit și pentru cola
borarea intre ele in domeniul eco
nomic și tehnologic, spre a putea 
depăși greutățile cu care sînt con
fruntate", relevă „Rupee Trade".

„lată de ce propunerile președin
telui Românietț Nicolae Ceaușescu, 
privind edificarea unei noi ordini 
economice internaționale se bucură 
cu adevărat de o inaltă considera
ție și de un larg ecou internațional", 
conclude revista indiană.

la 23 August
la viața internațională, este ini- 
țiatoarea unei serii de propuneri 
în domeniul dezarmării, al colabo
rării în domeniile activității de 
tinereț. Poate fi amintită impor
tanța contribuției României la a- 
sigurarea păcii in Balcani. Uniunea 
Sovietică sprijină întru totul pro
punerea României și Bulgariei în-, 
dreptată spre transformarea Balca
nilor într-o zonă fără arme chi
mice și nucleare.

Subliniind vocația de pace a po
porului român, acțiunile româ
nești in favoarea edificării păcii 
și colaborării, revista relevă, de a- 
semenea, faptul că România a 
sprijinit cu hotărîre inițiativele 
sovietice, privind dezarmarea nu
cleară pînă la . sfîrșitul acestui 
secol, introducerea moratoriuiui a- 
supra experiențelor nucleare, li
chidarea în Europa a tuturor ra
chetelor nucleare — cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice.

Intereselor vitale ale popoa
relor Uniunii Sovietice și Româ
niei Ie corespund liniile trasate 
de P.C.U.S., de P.C.R. spre conso
lidarea și perfecționarea continuă 
a relațiilor sovieto-române. spre 
intensificarea luptei comune pen
tru o pace trainică și securitate, 
scrie revista in încheiere.

In sprijinul unei reglementări juste si trainice a situației din Orientul Mijlociu
Poziția României față de nece

sitatea soluționării trainice, și de 
durată a situației din Orientul 
Mijlociu este reflectată de mijloa
cele de comunicare în masă din 
diferite țări in legătură cu întîl- 
nirea desfășurată in tara noastră 
între președintele României și 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Agenția egipteană M.E.N. e- 
vidențiază că președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea soluționării politice, pe 
calea tratativelor, a problemelor 
din Orientul Mijlociu, a instaurării 
unei păci globale și durabile, pe 
baza retragerii Israelului din teri
toriile arabe ocupate, a rezolvării 
problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la

crearea unui stat palestinian pro
priu, independent. în acest con
text. se arată, a fost relevată im
portanta organizării. sub egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale privind problemele Orien
tului Mijlociu, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
■O.E.P., ca reprezentant unic și le
gitim al poporului palestinian.

în cursul convorbirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Ara
fat. — notează agenția kuweitiană 
KUNA — au fost abordate proble
me palestiniene, arabe și interna
ționale de actualitate și a avut loc 
un schimb de vederi asupra căilor 
și mijloacelor de întărire in con
tinuare a cooperării dintre O.E.P. 
și România.

Este pusă in evidență sublinie
rea că sint necesare eforturi comu
ne ale tuturor statelor pentru a se

ajunge, in cadrul apropiatei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., la o înțelegere privind în
ceperea. cit mai curind posibil, a 
pregătirii Conferinței internațio
nale in problemele Orientului 
Mijlociu, astfel incit aceasta să-și 
poată desfășura lucrările intr-un 
viitor cit mai apropiat.

Nicolae Ceaușescu și Yasser Ara
fat — se arată — au apreciat că 
la baza acestei conferințe interna
ționale si. in general, a soluționării 
problemelor din . Orientul Mijlociu 
trebuie să stea toate rezoluțiile 
O.N..U. privind problema palesti
niană și a Orientului Mijlociu, 
inclusiv rezoluția 242. asigurarea 
dreptului poporului palestinian, la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat palestinian independent.

KUNA subliniază, totodată, că 
.Yasser Arafat a exprimat —

și cu acest prilej — cele 
mai sincere și profunde mul
țumiri României; personal pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul permanent acordat 
cauzei drepte a poporului pales
tinian.

Importanta organizării, sub e- 
gida O.N.U.. a • unei conferințe 
internaționale privind problemele
Orientului Mijlociu- 
vată și . de agenția 
Qatar, care arată că 
Nicolae . Ceaușescu 
hotărirea poporului

în continuare 
a poporului 
înfăptuirea

sprijini 
dreaptă 
pentru

ADUNAREA FESTIVĂ’I
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

împotriva militarizării spațiului cosmic
TOKIO. — Alăturîndu-se acțiu

nilor inițiate de numeroși repre
zentanți ai cercurilor științifice și 
culturale din Japonia, un număr 
de 510 astronomi japonezi au dat 
publicității un apel in care se pro
nunță ferm împotriva programului 
american de extindere a cursei 
inarmărilor in spațiul extraterestru,
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DE LA PHENIAN

așa-numita Inițiativă de apărare 
strategică — S.D.I. Astronomii ni
poni consideră că S.D.I. presu
pune abandonarea cercetărilor paș
nice ale spațiului și extinderea mi
litarizării în numeroase domenii ale 
științei. Din aceste motive, ei re
fuză participarea la realizarea 
diferitelor părți ale proiectului.

Cerere privind dezbaterea problemei rachetelor 
„Pershing 1 fl" în Bundestag

PHENIAN 15 (Agerpres)., — La 
Phenian s-a desfășurat o adunare 
festivă consacrată marcării celei 
de-a 42-a aniversări a eliberării 
Coreii — relatează agenția A.C.T.C. 
Cu acest prilej au fost evidențiate 
semnificația victoriei împotriva ocu- 
panților japonezi, rolul pe care l-a 
jucat eliberarea în viața ponorului 
coreean, realizările remarcabile in 
dezvoltarea economică, socială, ști
ințifică și culturală obținute de 
popor sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea. în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, in cei 42 de 
ani care au trecut de la înfăptuirea 
acestui act de importantă istorică. 
A fost reafirmată poziția clară si 
consecventă a R-P.D. Coreene cu 
privire la eliminarea pericolului de 
război în Peninsula Coreea și in 
regiune, la reunificarea pașnică și 
independentă a patriei.

BONN. — într-un interviu acor
dat televiziunii vest-germane. vice
președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania, Oskar 
Lafontaine. a menționat că dezba
terea problemei rachetelor ..Per
shing 1 A“ din dotarea Bundes- 
wehrului intr-o reuniune extra
ordinară a Bundestagului. cerută 
de Partidul Social-Democrat și de 
Partidul ecologist, trebuie să de
monstreze că guvernul R.F.G. nu 
mai dispune de sprijinul necesar 
al parlamentarilor pentru menți
nerea acestor rachete pe teritoriul 
țării. Dezbaterea va avea loc in 
cazul în care cancelarul federal

Helmut Kohl nu va da un răspuns 
satisfăcător la scrisoarea deschisă 
in legătură cu această problemă 
adresată de președintele P.S.D., 
Hans Jochen Vogel. După cum se 
știe, in i 

tul a fost invitat să-și 
poziția 1 ’ ' “ 
shing-1 A" si să nu împiedice rea
lizarea unui acord sovieto-ameri- 
can cu privire la „dubla opțiune 
zero globală".

Avind în vedere vacanța parla
mentară de vară, reuniunea extra
ordinară a Bundestagului ar putea 
avea loc la începutul lunii septem
brie, a arătat Oskar Lafontaine.

Situația din Liban

Pentru întărirea încrederii în zona Pacificului
CANBERRA. — Ministrul austra

lian al afacerilor externe. William 
Hayden, a declarat, in cadrul unui 
seminar la Universitatea națională 
din Canberra că măsurile de con
trol al înarmărilor in nordul Paci
ficului ar putea include stabilirea 
de plafoane ale Înarmărilor, redu-

cerea și eliminarea armamentului 
nuclear strategic din regiune. în
lăturarea totală a flotelor militare 
care operează în regiune. Printre 
măsurile de întărire a încrederii el 
a menționat notificarea manevre
lor și exercitiilor militare, reduce
rea anvergurii acestora.

BEIRUT 15 (Agerpres). — In a- 
propierea orașului Saida, din sudul 
Libanului, au reizbucnit ciocnirile 
intre milițiile grupării Amal și 
luptătorii palestinieni. Potrivit sur
selor locale, citate de agențiile KUNA 
și T.A.S.S., schimburi puternice de 
focuri s-au semnalat in regiunea ta
berelor de rofugiați palestinieni de 
la Ain El-Heloue și Mieh Mieh, 
precum și in zona localității strate
gice Magdoushe. Ambele nării au 
folosit armament greu. în cursul 
ciocnirilor, două persoane au, fost 
ucise, iar alte 11 rănite.

Simbătă, in urma eforturilor de 
mediere s-a aiuns la o încetare a 
focului, dar situația rămîne încor
dată in zona Saida, consideră ob
servatorii politici de la fața locului.

„Un pas important pe calea reglementării 
situației din America Centrală"

Declarații după recentul acord de la Ciudad de Guatemala
MANAGUA 15 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat ziarului „New 
York Times", vicepreședintele Nica
ragua, Sergio Ramirez, a declarat 
că guvernul nicaraguan este gata 
să aplice prevederile acordului de 
pace în America Centrală, semnat, 
la 7 august, la Ciudad de Guatemala. 
Aceasta impune însă ca si S.U.A. să 
înceteze ajutorul acordat forțelor 
mercenare contrarevoluționare anti- 
sandiniste — a precizat el.

Sergio Ramirez a arătat că gu
vernul sandinist a început deja să 
opereze schimbările, juridice nece
sare pentru punerea în practică a 
prevederilor acordului menționat. 
„Totul va fi posibil dacă va intra 
în vigoare încetarea focului, dacă 
S.U.A. vor înceta și ele ajutorul mi
litar pentru forțele „contras", iar 
țările vecine vor interzice folosirea 
teritoriilor lor naționale ca baze de 
lansare a unor atacuri împotriva 
Nicaraguei" — a declarat Sergio 
Ramirez.

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — Mexicul a reiterat hotări
rea sa de a-și asuma responsabilită
țile pe care le reclamă in aceste 
momente situația din istmul centro- 
american. într-un mesaj trimis pre
ședinților celor cinci țări centro- 
americane, șeful statului mexican, 
Miguel de la Madrid, reafirmă an
gajamentele asumate de guvernul 
său și Grupul de la Contadora în 
vederea instituirii păcii în subre- 
giunea Americii Centrale, calificînd. 
totodată, reuniunea la nivel înalt de 
la Ciudad de Guatemala ca un pas 
important pentru realizarea acestui 
obiectiv. Planul de pace convenit la 
Ciudad de Guatemala însărcinează 
Grupul de la Contadora cu respon
sabilități deosebite in ceea ce pri
vește verificarea și controlul acor
dului. se spune în mesai.

BOGOTA 15 (Agerpres). — Grupul 
de la Contadora va continua să-și 
aducă contribuția la realizarea unui 
climat autentic de pace, securitate 
și cooperare in America Centrală, 
pe baza unei active participări la 
traducerea în viață a prevederilor 
acordului recent încheiat, la Ciudad 
de Guatemala, de președinții celor 
cinci state centro-americane — a 
afirmat ministrul columbian al re
lațiilor externe, Julio Londono. El 
a confirmat că va participa la reu
niunea din zilele de 22 si 23 august, 
de la Caracas, a miniștrilor de ex
terne din țările Grupului de la 
Contadora si Grupului de sprijin, 
consacrată analizei rezultatelor cu 
care s-au încheiat lucrările Confe
rinței centro-americane la nivel inalt 
de la Ciudad de Guatemala, cu 
prioritate urmărindu-se traducerea 
în viată a Înțelegerilor convenite 
privind situația din America Cen
trală.

4r
SAN SALVADOR 15 (Agerpres). — 

Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională si Frontul Demo
cratic Revoluționar (F.M.L.N. —
F.D.R.) au anunțat că sint de a- 
cord cu data de 15 septembrie pen
tru reluarea dialogului cu reprezen
tanții guvernului — informează a- 
genția Prensa Latina. După cum s-a 
anunțat. F.M.L.N. — F.D.R. au avan
sat. la 11 august, președintelui Sal
vadorului. Jose Napoleon Duarte, 
propunerea de a fi reluate convorbi
rile dintre reprezentanții guvernului 
si cei ai mișcării democratice insu
recționale. in conformitate cu preve
derile stipulate în acordul de pace 
în America Centrală, semnat, la 7 
august, la Ciudad de Guatemala de 
președinții celor cinci state centro- 
americane. Cele două organizații au 
propus ca dialogul să se desfășoare 
la San Salvador si la cel mai înalt 
nivel.

ILE DE PRESA
e scurt

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. în cursul 
acestei săptămini. la Geneva a continuat activitatea tuturor celor trei 
grupuri de lucru din cadrul negocierilor sovieto-americane privind arma
mentele nucleare si cosmice — rachetele cu rază medie de acțiune, arma
mentele cosmice si strategice ofensive. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. în centrul discuțiilor se află noile propuneri sovietice referitoare 
la „dubla opțiune zero globală", precum și proiectele de acorduri propuse 
de Uniunea Sovietică in legătură cu întărirea regimului Tratatului pri
vind apărarea antirachetă si preintimpinare.a cursei inarmărilor in Cosmos 
și Tratatului referitor la armamentele strategice ofensive, pe baza princi
piului reducerii cu 50 la sută de către părți a acestui tip de armamente.

Rezultatele alegerilor 
din Noua 7ee!andă

WELLINGTON 15 (Agerpres). — 
în Noua Zeelandă s-atl desfășurat 
simbătă alegeri parlamentare pentru 
desemnarea celor 97 de denutati in 
organul legislativ sunrem unicame
ral al tării. Principaiefo formațiuni 
politice aflate în discută pentru 
mandatele parlamentare au fost 
Partidul laburist — de guvernămînt 
— și Partidul Național, de opoziție.

Potrivit primelor rezultate ale 
scrutinului. Partidul Laburist, al 
primului ministru David Lange, a 
obtinut majoritatea de 51 la sută din 
voturile alegătorilor. Liderul Par 
dului National. Jim Bogler. a rec 
noscut. într-o declarație făcută la 
Wellington. înfrîngerea formațiunii 
sa'e politice.

Intr-un discurs rostit la postul na
tional de televiziune în aiunul scru
tinului, primul ministru David Lan
ge a reafirmat hotărirea partidului 
său de a promova o politică rațio
nală. împotriva armelor nucleare, 
pentru dezarmare, și pace în lume.

Noi proteste împotriva 
politicii agresive a R.S.A.

LUANDA 15 (Agerpres) — Pre
ședintele Mozambicului. Joaquim 
Chissano. a acuzat din nou regimul 
minoritar rasist de la Pretoria de a 
fi responsabil de ultimul masacru 
săvirșit împotriva populației din o- 
rașul Manjicaze, situat in provincia 
Gaza din sudul țării. Potrivit ulti
mului bilanț, elementele teroriste a- 
parținînd așa-numitei grupări Miș
carea de rezistentă mozambicană 
(REMO) au masacrat 86 de persoane 
civile și au rănit alte 25, dintre car 
o parte se află în stare gravă. x

Membrii REMO au fost antrenați 
în R.S.A., iar regimul de la Pretoria 
ii aprovizionează pe contrarevolu
ționari cu arme și le acordă sprijin 
logistic, a subliniat șeful statului 
mozambican.

în urmă cu 3 săptămîni, teroriștii 
apartinînd REMO au atacat ora
șul Homoine din provincia Inham- 
bane, masacrînd 428 de bărbați, fe
mei și copii.

putei privind suveranitatea asupra 
lor. Pe de altă parte, comitetul 
a reafirmat dreptul inalienabil al 
poporului Noii Caledonii la auto
determinare și independentă.

FESTIVITĂȚILE DE LA BRAZ
ZAVILLE. în Republica Populară 
Congo a fost marcată, simbătă, 
cea de-a 24-a aniversare a revo
luției — sărbătoarea națională a 
țării. Potrivit tradiției, la Braz
zaville au avut loc. cu acest pri
lej, o paradă militară și o demon
strație a oamenilor muncii. într-un 
mesaj adresat națiunii, președintele 
R.P. Congo. Denis Sassou Nguesso. 
a relevat că revoluția din august 
1963 a constituit punctul culmi
nant al luptei poporului congolez 
pentru libertate și independență și 
a definit căile evoluției economice 
și sociale a țării.

SIMPOZION. La Shanghai s-au 
încheiat, lucrările unui simpozion 
internațional dedicat problematicii 
actuale a dezvoltării economice și a 
colaborării în regiunea Oceanului 
Pacific, la care au luat parte 
peste 100 de specialiști dintr-o se
rie de țări din această regiune. In 
cadrul lucrărilor au fost prezentate 
Teferate cu privire la stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării econo
mice a statelor din zona Oceanului 
Pacific.

ÎNȚELEGERE. Laosul este de a- 
cord să reia colaborarea cu Statele 
Unite in problemele 'referitoare Ia 
clarificarea situației cetățenilor a ■ 
mericani dați dispăruți in timpul 
acțiunilor militare din Indochina. O 
înțelegere in acest sens a foșt con
venită la in-cheierea vizitei efectua
te îh Laos de o delegație americană 
condusă de Richard Childres. direc
torul departamentului pentru pro
blemele Asiei din Consiliul Națio
nal al Securității, care a fost primit 
de ministrul laoțian de externe, 
Phoune Sipaseuth.

PLOILE TORENȚIALE care au 
căzut din nou pe teritoriul Ban
gladesh, in ultimele cinci zile, au 
provocat puternice inundații, in 
special în regiunile din nordul 
țării. După cum relatează agenția 
China Nouă, citind surse din Dha
ka, 66 de persoane și-au pierdut 
viața, daunele materiale fiind foar
te mari.

ÎNTÎLNIRE. Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și Meir Vilner, se
cretar general al P.C. din Israel — 
relatează agenția A.D.N. — s-au 
intîlnit, Ia Berlin, cu care prilej 
s-au pronunțat împotriva • tuturor 
acțiunilor și programelor care vi-' 
zează militarizarea spațiului cos
mic și au reafirmat poziția consec
ventă a celor două partide cu pri
vire la soluționarea problemei Ori
entului Mijlociu, necesitatea convo
cării unei conferințe internaționale 
pentru pace în această regiune. A 
fost evidențiată hotărirea comună 
ide a dezvolta în continuare relațiile 
dintre cele două partide.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
făcută la Montevideo, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Uruguay, Rodney Arismendi, s-a 
pronunțat pentru consolidarea uni
tății de acțiune a forțelor demo
cratice din țară și pentru promova
rea unui dialog la șcară națională 
îh vederea analizării și elaborării, 
unor soluții viabile la problemele 
majore cu care se confruntă țara.

GREVELE DIN COREEA DE 
SUD. Acțiunile revendicative ale 
oamenilor muncii din Coreea 
de Sud se extind, cuprinzînd tot 
mai multe întreprinderi și ramuri 
întregi ale economiei. Potrivit da
telor oficiale de la Seul, citate 
de agențiile de presă, la sfîrșitul 
săptăminii se aflau in grevă sala- 
riații din peste 240 de companii, 
inclusiv 96 de. întreprinderi deți

nute de capitalul străin. în pofida 
intervenției brutale a detașa
mentelor de poliție, cei peste 
2 000 de mineri de la centrele 
de extracția cărbunelui de pe 
coasta estică au organizat manifes
tații și mitinguri in fața clădirilor 
administrative ale minelor și au 
blocat calea ferată in apropierea 
orașului Chongson.

INTERVIU. într-un interviu a- 
cordat săptăminalului „Blitz", pri
mul ministru al Indiei, Rajiv 
Gandh'i, a arătat că astăzi concep
ția nealinierii a căpătat o largă re
cunoaștere în întreaga lume, la 
mișcarea de nealiniere participind 
două treimi din omenire. El a re
afirmat că țara sa năzuiește spre 
crearea unei baze trainice pentru 
asigurarea păcii în Asia de Sud, a 
unor raporturi de bună vecinătate 
și înțelegere între țările din re
giune.

COMITETUL DE DECOLONIZA
RE AL O.N.U. a aprobat dn pro
iect de rezoluție, prezentat de Cuba. 
Chile si Venezuela. în care cere 
Argentinei si Marii Britanii să reia, 
cit mai curind posibil, negocierile 
privind suveranitatea asupra Insu
lelor Malvine (Falkland), in con
formitate cu rezoluțiile Adunării 
Generale. Rezoluția, aprobată cu 20 
de voturi pentru, nici unul împo
trivă si 4 abțineri, reafirmă că ma
niera de a pune capăt „situației 
coloniale speciale si particulare" a- 
supra acestor insule constă într-o 
soluție pașnică si negociată a dis

este rele- 
Q.N.A. din 
președintele 

i reafirmat 
român de a 

lupta 
palestinian 
aspirațiilor

a

sale legitime.
Despre același eveniment rela

tează pe larg și agențiile CHINA 
NOUA și TANIUG.

(Agerpres)
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