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Imagine devenită familiară din
Ploiești, oraș crescut în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", ca toate
orașele țării, puternic și frumos.
E posibil ca un „amănunt" vizibil
totuși in imagine să scape pri
virilor : relatînd citeva fapte,
în reportajul alăturat vom nota
și acest „amănunt"

Semnificația unor fapte
obișnuite
Pentru reporter, încercarea de a face chiar
și o sumară cronică a muncii și vieții oame
nilor dintr-un oraș de dimensiunile Ploieștiului
pune din primul moment o problemă extrem
de dificilă. Cu ce să înceapă din ampla con
centrare de eforturi, din multitudinea de pre
ocupări, din infinitatea de întîmplări petrecute
în acest uriaș angrenaj social, o clocotitoare
cetate a muncii și creației ? Ce să noteze și
ce să rețină mai întîi ? Imaginea tonică din
primele ore ale dimineții, atunci cînd mii și
mii de oameni se îndreaptă cu pas grăbit spre

șa cum se întîmplă
de multe ori, un amănunt aparent ba
nal ne-a pus pe' drumul
cel bun. Surprindem o dis
cuție între doi tineri aflați
în stația de autobuz din
centru. „Dacă nu interve
nea directorul ieri, fii si
gur că nu ne apucam așa
de repede de comanda
aceea de cabluri", spune
unul dintre ei. „Cînd e
gata
se interesează ce
lălalt. „După mine, pină
diseară o terminăm", e de
părere primul. Nimic ne-

A

locurile lor de muncă ? Sau noile adrese ale
acelora care trăiesc bucuria atît de firească
de a se muta într-o casă nouă și luminoasă,
mirosind a var proaspăt ? Să consemneze dis
cuția aprinsă din nu știu ce întreprindere în
legătură cu problemele de modernizare ? Sau
neliniștea directoarei de la „Dorobanțul", care
face ce face și mai aruncă o privire pe fe
reastră să vadă dacă nu cumva camionul mult
așteptat a venit să încarce un nou lot de
produse ?

obișnuit în această discu
ție. Cei doi lucrează in
mod evident la „Cablul
românesc", întreprindere cu

din localitate. Să nu fi știut
sau glumeau cei doi ?
La întreprindere, lucru
rile s-au lămurit repede.

Așadar, pentru ce anume să opteze repor
terul ? Să se oprească la unul sau la altul
din aceste momente, fiecare cu semnificația
lui, surprinse de-a lungul unei zile ? Sau să
încerce să redea, din fapte aparent independen
te unul de oltul, tenacitatea efortului cotidian,
starea de spirit a oamenilor angajați în marea
bătălie a realiizării sarcinilor de plan, înalta ten
siune la care făuresc împlinirile cu care țara
se pregătește să întimpine marele eveniment
politic al acestui an. Conferința Națională a
partidului.

tește inginerul Alexandru
Bucur. Stăm prost cu livră
rile de la Cîmpia Turzii".
Operativa este condusă.

DIN PLOIEȘTI, DE LA REPORTERII „SCÎNTEII"
renume și tradiție. Ne
obișnuit sau. mai precis,
nefiresc ni s-a părut însă
altceva. îl știam pe direc
torul cu pricina, inginerul
Ion Olaru, in conoediu. De
o 6ăptămînă chiar plecat

r

„Directorul, da, este în
concediu. Dacă vreți însă
să vorbiți cu el, poftiți
înăuntru", ne invită secre
tara. înăuntru, lume multă,
„O operativă pe probleme
de aprovizionare, ne șop-

bineînteles. chiar de direc
torul... aflat în conoediu.
„M-am întors de două
zile în localitate și-am dat
o fugă la fabrică să văd
cum merge treaba, ne ex
plică. Și dacă am văzut că

sînt probleme, gata, am zis,
asta va fi o parte foarte
interesantă și activă a con
cediului — glumește el.
— Cum stati cu coman
da lansată ieri, intrăm noi
direct în subiect.
— Asta de unde-o mal
știți ? se miră cineva.
— Secret profesional, ne
dăm noi importantă, și re
luăm întrebarea.

Cristian ANTONESCU
Ioan MARINESCU

Foto : Eugen Dichiseann

(Continuare în pag. a Il-a)
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în iunie am fost primită în
partid, iar în iulie m-am
căsătorit. Este bine să ai
familia în uzină. Vii îm
preună la muncă, pleci îm
preună, te mai ajuți.
...Angela Popescu este,
de asemenea, electrician.
Feciorul cei mare, Cristinel, a lucrat ca lăcătuș pină
a plecat în armată. După

Familiile muncitorești
în marea familie
a uzinei
ascultăm infățișind emoția
întîiului ei pas aici :
— Am intrat în uzină, ca
uoenică, la 24 iunie 1971.
Se făceau angajări șl am
ales atelierul electric. Pe
atunci era numai atelier.
M-am calificat ca electri
cian cu o grupă de vreo 30
de tineri. Eu eram singura
fată
Tovarășul inginer
Mihăilescu ne spunea me
reu că munca noastră are
o mare importantă. Tabloul
electric e doar creierul
navei...
— Ați Învățat meserie, apoi v-ați căsătorit...
— Lucrurile s-au petre
cut astfel : am mers într-o
excursie, la Suceava. Atunci,
în excursia aceea de la
Suceava, l-am cunoscut pe
soțul meu, Liviu. Eu elec
trician, el mecanic. Ne-am
plăcut și... ne-am căsătorit
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• reportaje • însemnări •
lucru firesc, aș zice. Tine
rele fete încadrate aici, pri
mite cu toată căldura in
marea familie a uzinei
noastre, au. la rîndul lor,
propriile familii. Constitui
te, de asemenea, tot aici, in
uzină.
...Ludea N ea este prima
femeie venită să munceas
că în colectivul secției. O
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consumurilor materiale. Bunăoară, in primele sase luni
Ne aflăm in etapa de dezvoltare intensivă a econo
miei naționale, care presupune accentuarea factorilor ale. acestui an. în principal ca urmare a aplicării unor
măsuri de modernizare tehnică și tehnologică, s-au
calitativi, de eficientă. în cadrul cărora un rol prepon
economisit, fată de plan. între altele, anumite canti
derent revine gospodăririi judicioase a resurselor ma
tăți de benzi de otel laminate la rece. laminate din
teriale si energetice, astfel incit fiecare produs să fie
aluminiu,
cherestea de fag. anhidridă ftalică. acrilorealizat cu consumuri materiale cit mai scăzute. Este o
nitril. fire din bumbac si tio bumbac.
problemă asupra căreia secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, stăruie în mod deo
Cu toate acestea, analizele efectuate în 285 de între
sebit. subliniind in repetate rinduri că oamenii muncii,
prinderi din toate ramurile pentru a se verifica modul
în tripla lor calitate de proprietari, producători si be
în care se îndeplinesc sarcinile din programele de
neficiari. de gestionari ai părții din avuția națională
perfecționare a organizării și modernizare a procese
ce le-a fost încredințată spre administrare si dezvol
lor de producție au relevat existenta unor mari rătare. poartă întreaga răspundere pentru modul în care
mîneri în urmă în ce privește aplicarea unor măsuri
sînt folosite resursele materiale si energetice pe care
scadente, precum si în legătură cu pregătirea trecerii
le au la dispoziție, sînt nemijlocit interesați în redu
la aplicarea altor măsuri prevăzute pentru a doua
cerea consumurilor specifice, in economisirea severă
parte a aoestui an. Concluzia controalelor efectuate a
a fiecărui gram de materie primă, a fiecărui kilowattfost fără echivoc : asemenea neajunsuri explică într-o
oră de energie electrică.
proporție. însemnată de ce unele norme de consum au
în spiritul preocupărilor constante ale conducerii
fost depășite in perioada supusă analizei.
partidului, ale tovarășului Nicolae Ceausescu pentru
Cu titlu de exemplu, făcînd precizarea că „Scinteia"
asigurarea gospodăririi rationale a resurselor mate
își propune să efectueze o serie de investigații în
riale si energetice ale tării, recent. Comitetul Politic
cazurile respective si în altele de acest fel. reținem
Executiv al C.C. ai P.C.R. a dezbătut Raportul privind
că în anumite unități siderurgice nerealizarea co
încadrarea în consumurile normate de materii prime,
eficientului planificat de scoatere a laminatelor din
materiale, combustibili si energie electrică în semes
otelul brut, care s-a soldat cu un consum suplimen
trul I 1987, comparativ cu semestrul I 1986, precum
tar de otel, are drept cauze principale netratarea sub
si stadiul îndeplinirii programelor de reducere a con
vid a întregii cantităti de otel prevăzute, neasigurarea
sumurilor și măsurilor pentru încadrarea în normele - funcționării în bune condiții a instalațiilor de turnare
planificate. După cum s-a arătat, din datele raportate
continuă sau nevalorificarea capetelor rezultate din
de întreprinderi, centrale si ministere, precum și din
laminare. De altfel, asa cum au constatat organele de
analizele si controalele efectuate in unitățile econo
specialitate. în multe unităti din această ramură pro
mice rezultă că si în prima parte -a acestui an s-au
gramele de modernizare sînt prea puțin consistente,
înregistrat o serie de depășiri ale normelor de consum
cuprind măsuri cu efecte relativ reduse, care, chiar
aprobate prin plan. Ceea ce impune ca. în spiritul mă
dacă sînt integral realizate, nu asigură-încadrarea în
surilor adoptate de Comitetul Politic Executiv. în toa
coeficienții de scoatere planificați si. ca atare, trebuie
te unitățile economice în care consumurile materiale
serios îmbunătățite.
nu s-au încadrat în norme să se întărească spiritul de
Desigur. în prim-planul acțiunilor de modernizare
răspundere, ordine si disciplină in acest domeniu, să
este neoesar să se situeze extinderea și generalizarea
se acționeze ferm pentru înlăturarea tuturor neajun
aplicării tehnologiilor moderne, care asigură pierderi
surilor existente, pentru respectarea cu strictețe a nor
minime în timpul prelucrărilor. Or. în această privin
melor de consum in perioada care urmează și recupe
ță. în construcția de mașini, de exemplu, se remarcă
rarea neîntîrziată a tuturor depășirilor de consumuri
o serie de întîrzieri. Concret controalele la care ne-am
din primul semestru al acestui an.
referit au scos in evidență faptul că la peste 150 de
Pe ce căi trebuie să se acționeze în vederea înca
repere nu au fost introduse tehnologiile de fabricație
drării stricte în normele de consum aprobate, in ni menite să determine reducerea pierderilor de prelu
velul stabilit prin plan al cheltuielilor materiale de
crare. cum ar fi forjarea in matrite închise în locul
producție ?
forjării libere, tehnologia de deformare plastică la
rece in locul oelei de debitare-strunjire. laminarea la
Fără îndoială, normele de consum aprobate pe acest
an sint mobilizatoare, dar pe deplin realiste, sint funda
cote apropiate de cele finale ale inelelor de rulmenți
ș.a. Renunțarea nfeîntîrziată la tehnologiile învechite,
mentate pe măsurile pe care fiecare întreprindere si
greoaie este neapărat necesară — si pentru aceasta,
le-a cuprins in programele de perfecționare a orga
asa cum demonstrează experiența a numeroase între
nizării si modernizare a proceselor de producție. Per
prinderi. se impun organizarea la un nivel superior a
severenta cu care in numeroase unități economice s-a
întregii activități din sectoarele de concepție tehnică
acționat pentru aplicarea riguroasă a măsurilor pre
și tehnologică, legarea strinsă a acesteia de realitățile
văzute in programele de modernizare s-a materializat
în obținerea unor efecte tehnico-economioe importan
te. intre care reducerea intr-o proporție însemnată a (Continuare in pag. a Il-a)

— în unitatea noastră
există multe familii : soț
și soție, părinți-copii. Nu
ne-am gindit să le inventa
riem. Dacă insă este ne
voie...
Emil Enache, secretarul
comitetului de partid de la
întreprinderea
mecanică
navală Galați, a dat cîteva
telefoane.
între timp, a
intrat in birou
ingi
nerul Mircea Mihăilescu, șeful secției tablouri și
aparataj electric, cu tre
buri de producție. Pină la
urmă și atenția specialistu
lui a fost deturnată către
subiectul reporterului : fa
miliile uzinei. Așa am ajuns la secția inginerului
Mihăilescu.
Mai întîi citeva cuvinte
despre S.T.A.E. — cum este
cunoscută, îndeobște, această secție. S-a dezvoltat
impetuos mai ales după
Congresul al IJȘ-lea al par
tidului. iar pe la mijlocul
deceniului trecut a prim't
importanta misiune de a
realiza tablouri și aparataj
electric pentru toate navele
care se construiesc pe șan
tierele țării. O misiune di
ficilă. care, pentru a fi dusă
la bun sfîrșit. cerea oameni
pe potrivă Iar oamenii au
fost formați prin școala
profesională, prin liceul in
dustrial de specialitate, la
locul de muncă. Educați in
spirit revoluționar, de-a
lungul tuturor
acestor
etape de învățătură și pre
gătire profesională. Din cei
circa 900 de încadrați în
secție, în iur de 400 sînt
tinere fete, femei.
— Am socotit și cîte fa
milii avem in secție, ne asigură inginerul
Mircea
Mihăilescu. Circa 100. Un
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plaoe să muncesc. Ne în
țelegem bine. Nu demult
am
fost cu toții la
pădurea Girboavele, de
lingă Galați. A fost o ser
bare acolo, ne-am distrat
frumos.
între timp, discutăm și
cu Vasile Munteanu, secre
tarul comitetului de partid
din secție (soția. Doina, este
electrician la atelierul de
electronică), cu Neculai
Anghel (soția, Sofica, este
tot aici electrician), cu in
ginerul Adrian Mateiaș, șef
de atelier (soția. Anișoara,
este șefa oficiului de calcul
pe uzină), cu subinginerul
Ion Blagovici (soția, Gelia,
lucrează ca electrician).
„Uite ce potriveală 1 —
avea șă se mire unul dintre
cei de mai sus. Toți avem
familiile în uzină..."
Paul Burghelea este lăcă
tuș, iar soția, Teodora,
electrician. Este șef de bri
gadă. între cei 25 de lăcă
tuși pe care-i conduoe sînt
și șase femei A venit toc
mai de la Oradea pentru...
a-și găsi nevastă aici, la
Galați. „Bineînțeles, la
nuntă, atunci, în 1980, au
venit și colegii. Ne-am
simțit bine împreună și ne
simțim bine în continuare.
O secție cu multe familii,
cred eu, este foarte unită".
— Mai mult decît atît, îl
completează inginerul Mi
hăilescu. Noi avem o sta
bilitate foarte bună a per
sonalului. Fluctuație aproape că nu există.

oare tot aici se va întoar
ce. O va găsi atunci în
uzină și pe Mariana, sora
lui, care a terminat școala
profesională și-și face da
toria de nouă muncitoare
în meseria de lăcătuș. Cum
se vede, crește familia din
uzină,
ștafeta
muncii
demne se preia din mers.
— Meseria
noastră se
poate asemăna cu cea de
bijutier, este de părere
Angela Popescu. Numai
cine a văzut cu ochii săi
cum arată un tablou de
bord pentru nave poate în
țelege cu adevărat afirma
ția mea. Mai am o fetiță,
Florentina, bobinatoare la
întreprinderea textilă. Tot
cu fire lucrează și ea, nu
mai că... din bumbac. Iar Dan PEAEȘU
soțul e șofer. Mi-am dorit corespondentul „Scinteii"
o casă de copii — m-am
căsătorit la 18 ani —, îmi (Continuare în pag. a V-a)
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Campania agricolă de ioamnă-pregătită temeinic!
Recoltarea, insămințările — la termenele stabilite,
cu răspundere deosebită pentru calitatea lucrărilor!
Sarcinile și indicațiile concrete
privind pregătirea temeinică a
campaniei de recoltare a porum
bului și a celorlalte culturi, pre
cum și pentru efectuarea la timp
și. de oea mai bună calitate a tu
turor lucrărilor agricole de toamnă
reprezintă rezultanta dominantă a
recentelor vizite de lucru întreprin
se de secretarul general al. parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
in unități agricole din 14 județe.
Toate acestea constituie acum, in
pragul declanșării cu toate forțele
a lucrărilor din campania agricolă
de toamnă, un veritabil program
de acțiune pentru activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid
de la sate, pentru toți oamenii
muncii din agricultură, angajați
cu toate forțele pentru a întîmpina Conferința Națională a parti
dului prin stringerea la timp și
fără pierderi a întregii producții
agricole de toamnă și pregătirea
temeinică a recoltei de oereale păioase din anul viitor. Totodată,
noul dialog de lucru al secretaru
lui general al partidului cu oa
menii muncii din agricultură a
prilejuit reliefarea direcțiilor prio
ritare de acțiune în perspectiva
noului an agricol pentru dezvolta
rea și mai accentuată a agricultu
rii, pentru creșterea puternică a
producției agricole în toate zonele

țării, corespunzător cerințelor în
făptuirii obiectivelor noii revoluții
agrare.
Pentru perioada următoare, acti
vitatea lucrătorilor de pe ogoare
se desfășoară pe două fronturi
principale, fiecare de o importanță
deosebită : stringerea în totalitate
și depozitarea fără pierderi a în
tregii recolte de toamnă și insămînțarea la un înalt nivel agroteh
nic a culturilor de toamnă. Ana
liza concretă, efectuată la fața lo
cului de secretarul general al
partidului, a demonstrat că pe în
tinse suprafețe culturile, îndeosebi
cele de floarea-soarelui, au ajuns
la maturitate și că există condiții
pentru a se trece la stringerea
grabnică a recoltei. Tocmai de
aceea, comisiile pe culturi, consti
tuite în fiecare unitate agricolă,
eu datoria de a verifica starea
culturilor, de a evalua cit mai
corect nivelul producției pe fie
care solă, stabilind forțele nece
sare și măsurile ce se impun pen
tru ca întreaga recoltă să fie strinsă și depozitată în timp cît mai
scurt, fără pierderi. Cerința esen
țială pentru ca recoltarea să se
desfășoare în cele mai bune con
diții este ca la această lucrare să
fie mobilizată întreaga forță de
muncă de la sate, astfel îneît cule
sul florii-soarelui să se încheie în

3—4 zile, iar al porumbului — în
cel mult 20 de zile. Așa cum a in
dicat secretarul general al parti
dului, in această toamnă, mai
mult decit în anii preoedenți, tre
buie să se pună un accent deose
bit pe extinderea culesului ma
nual, în special la culturile sensi
bile la scuturare — fasole, floa
rea-soarelui și soia — pe această
cale fiind posibilă înlăturarea
pierderilor de producție. Asigurînd buna desfășurare a activității
din cimp, conducerile unităților,
comisiile pe culturi au datoria de
a organiza temeinic transportul șl
depozitarea producției, spre a se
asigura livrarea în totalitate a
cantităților de produse contractate
la bazele de recepție fără întîrziere, in același ritm cu recoltarea.
De cea mai mare importanță
pentru obținerea de producții mari
de cereale păioase în anul viitor
este încheierea în cel mai scurt
timp a pregătirilor pentru însămînțările de toamnă. In toată această acțiune trebuie să se urmă
rească asigurarea tuturor condiții
lor, astfel îneît semănatul orzului
și al griului să se efectueze nu
mai în limitele perioadelor optime
stabilite pentru fiecare zonă —
pînă la 1 octombrie în zonele coîinare șl din nordul tării șl pînă
la 10 octombrie în celelalte zone

agricole. în acest sens, hotărîtoare
este crearea frontului de luicru
pentru arat, pregătirea terenului
și semănat, ceea ce impune ca in
fiecare unitate agricolă să se asi
gure recoltarea cu prioritate și
eliberarea de resturile vegetale a
terenurilor destinate prin ampla
sarea stabilită pentru cerealele pâioase, acțiune care trebuie să se
încheie
pretutindeni
pină
la
10 septembrie, astfel îneît să rămînă timpul neoesar pentru exe
cutarea celorlalte lucrări pînă la
data începerii semănatului. în
analizele efectuate în unitățile
agricole vizitate recent, secretarul
general al partidului a subliniat
importanta pe care o prezintă
pentru obținerea de producții su
perioare însămînțarea culturilor' în
limitele perioadelor optime, cît
mai devreme posibil. Acest lucru
este valabil și pentru cerealele pă
ioase, pentru a se crea condiții fa
vorabile germinării și răsăririi
uniforme a semințelor și dezvoltă
rii viguroase a plantelor pînă la
Intrarea în iarnă. Este motivul
pentru care în toate unitățde
agricole trebuie să se urmărească
cu toată răspunderea ca însămîn
țarea orzului și a griului să se
facă numai în limitele perioadelor
optime, în cele mai bune condiții
de calitate.

PAGINA 2

SCÎNTEIA — duminică 30 august 1987

Din Ploiești, de la reporterii „Scînteii"
„Diamantul de Maramureș'1
Copiii merg la scoa
lă. învață cu ei ; ia
viata de la capăt. Pe
băiet! o să-i facă mi
neri. pentru că el
dacă ar lua viata de
la capăt s-ar face tot
miner. Tot cel mai
bun miner din Mara
mureș. E acesta un ti
tlu de mindrie — nu-i
puțin lucru să fii pri
mul — pe oare nu-I
refuză, dar știe alții
mai buni. Poate chiar
de Ia el din brigadă ;
poate toti șaptespre
zece. Ce să spună ? A
avut si noroc. De fapt,
marele lui noroc a fost
el însuși. Incepînd de
la profesională si pe
urmă din martie 1969
cind s-a angajat la
mina Burloaia. unde
lucrează si acum. La
ediția I a concursului
profesional „Diamant
de Maramureș" a luat
locul I ; era în 1977,
făcuse școala de mai
ștri din Baia Mare. In
1978, ja același con
curs. a luat locul I

pentru progres tehnic.
Experimentase un dis
pozitiv de armare hi
draulic. care recupera
materialul lemnos în
proporție de 70—80 la
sută ; dar lucrul aces
ta ține de domeniul
trecutului — între
timp dispozitivul s-a
generalizat, el a tre
cut Ia altele. în 1979
n-a avut nici un ac
cident în brigadă. Nu
avusese nici pînă atunci. nici de atunci.
A luat locul' I la
..Diamant de Mara
mureș". la protecția
muncii. în 1983 a ex
perimentat o metodă
nouă de creștere a
productivității muncii,
în subetaie joase. La
ultima ediție a con
cursului a luat din nou
locul I. realizînd cea
mai mare producție
de minereu pe post.
Minerul Nicoară Grec
din Borșa, județul
Maramureș, va a.iunge
si în seara aceasta acasă mult după termi

narea programului. E
secretar al comitetului
de partid de la ex
ploatarea minieră Bur
loaia. O muncă in
plus.
— Nu, apreciază el,
e aceeași muncă fă
cută temeinic.
Cel mai bun miner
din Maramureș, unul
dintre cei mai buni
mineri din tară. Mă
așteptam să int.îlnesc
un ins robust. în fata
mea stă un om cu o
înfățișare mai de
grabă fragilă. Numai
privirea e puternică,
neașteptată...
— Cind urc. la sfîrsitul schimbului, zi de
zi. la suprafață, mă
cam clatin ; ca mari
narii. Numai in adînc
mă simt cu adevărat
în largul meu. E un
simtămint care nu în
cape într-o pagină de
ziar. în rest, puteți
spune despre mine
prioe.

Lelia MUNTEANU

...$ iată c-a fost posibil
Construirea unei noi capacități
siderurgice a pus în fața colecti
vului întreprinderii de produse
refractare „Răsăritul" din Brașov
o sarcină de maximă urgentă : să
«asigure, într-un timp extrem de
scurt, o Însemnată cantitate de
cărămizi termoizolatoare necesare
căptușirii echipamentelor tehno
logice.
Nu era prima urgentă. Neîndoios,
nici ultima.
— Asemenea momente, este de
părere inginerul Constantin Berenghi, șeful sectorului de cărămizi
termoizolatoare, pun la încercare
puterea, forța noastră. Iar atunci
cind reușim, este limpede, sîntem
cuprinși de o firească satisfacție.
S-a reușit și de data aceasta.
Aparent. comanda respectivă nu
ridica probleme de netrecut. Sub
aspect tehnologic, evident. Proble
me însă erau, dar de cu totul alt
ordin. Se ocupa capacitatea de
fabricație a sectorului, la acest
produs, pe întregul an. Ceea ce ar
fi însemnat neonorarea comenzilor
celorlalte unități siderurgice. Ori
așa ceva nu se putea admite.
S-a ajuns la concluzia că
nu există altă soluție decit du
blarea capacității de producție,
în acest scop s-a hotărit să
se execute, în cel maî scurt timp
posibil, două instalații de vibro-

presare, identice cu cele două exis
tente.
Această sarcină a fost încredin
țată unui colectiv de ingineri și
tehnicieni. Practic, trebuiau co
piate instalațiile existente. Cei în
cauză insă nu. s-au limitat numai
la atît. Dacă tot s-au angajat la
o asemenea răspundere, cel puțin
să iasă un lucru bun. eficient, să
țintească parametri tehnico-funcționali superiori. Și astfel adău
gind, modernizind s-a ajuns la
realitatea că. în prezent, o singură
capacitate produce de 1,5 ori mai
mult decit cele două instalații
vechi. Notabil este și faptul că s-a
reușit această performantă într-un
timp record : numai două luni și
jumătate. Modul responsabil, plin
de dăruire în care a acționat acest»
harnic și competent colectiv a în
găduit întreprinderii din Brașov
să poată asigura cărămizile termo
izolatoare necesare atît noului
obiectiv siderurgic, cit și pentru
unitățile aflate in exploatare.
Sint fapte de muncă care dau
măsura înaltului simț de răspun
dere ce caracterizează colectivul
acestei prestigioase întreprinderi
brașovene. Una din unitățile in
dustriale care asigură baza mate
rială pentru siderurgia românească.

Nicolae MOCANU

Ca stejarii!
Discutăm cu inginerul Octav
Rusu, șeful Ocolului silvic Dorohoi,
județul Botoșani, despre stejarul
românesc. Reținem de la interlocu
torul nostru :
— De ani de sile este in actuali
tate deviza ; „Plantați stejari !“ Și
se plantau puteți de talie mici,
cit o palmă, in virstă de 1—2 ani.
Dar acești puteți, care cresc greu
în primii ani, sint copleșiți de alte
specii (carpenul, de pildă) sau sint
distruși de viețuitoarele pădurii.
Cum să fie înttinse asemenea ob
stacole 2 Întrebare obsedantă, care
a și condus la o nouă metodă de
plantare : puieți cu talia de 2 me
tri, dispuși in „tăblii", adică in pă
trate cu latura de 2 metri. Cite 5
puieți mari in fiecare din aceste
pătrate.
— Care sint avantajele 2
— Pe un hectar lucrat „in tăblii"
se plantează circa 2 500 puieți cu
șanse mari de supraviețuire, spre
deosebire de puietul de mici di
mensiuni. în al doilea rind, prin
procedeele anterioare se făceau
7 sau 8 prașile. Cheltuială, forță
de_muncă de care are nevoie, in
primul rind, agricultura. Plantațiile
„in tăblii" nu necesită asemenea
lucrări. Acestea ar fi ciștigurile
esențiale.
— O metodă simplă... ca oul lui
Columb. Cum s-a înfiripat ea pină
la etapa de activitate curentă in
ocolul dv. ?

— Ea a prins viață în centrul
de... documentare numit pădure !
Pădurea cu problemele ei, pe care
incerc să le descifrez și eu de-a
lungul celor 35 de ani de profesie,
in același ocol silvic.
— Am admirat pădurea de la
Cristinești — Dorohoi. Stejarii ti
neri, cu talia de 15—20 m, apar
privirilor intr-adevăr intr-o splen
didă dispunere geometrică. Pădu
rea aceasta e in stadiul de „codrișor“, cum ii spun silvicultorii, și
are un sfert de secol ca virstă.
Cultivați stejarul numai fiindcă e
fala dintotdeauna a pădurii roma
nești de foioase sau... ?
— Evident că nu numai pentru
atît. Lemnul de stejar este foarte
căutat. De aici și primejdia de a se
împuțina. Furnirul de stejar e de
20 de ori mai' valoros decit alte
furnire. Deci, această specie de fo
ioase are o mare însemnătate pen
tru economia națională. In același
timp, trebuie să facem tot ce -de
pinde de noi pentru necontenita
întinerire a pădurii. Multi m-au
întrebat cum de mi-am legat viața
într-atit de pădure, de stejar. Știți
ce le-am răspuns ? Că a meritat !
Atît...
Cu asemenea oameni, ca stejarii,
pădurea de stejar prinde tot ea
puternice rădăcini.

barea : forma pe care
i-o dau mă reprezin
tă, place 2
— Ați avut dascăli
buni 2
— Am avut și das
căli buni, și ochi
buni. Meseria de sti
clar, înainte de a o
învăța, cere multă
răbdare, plămîni sănă
toși și mai cere ceva :
să vezi in spațiu, să
simfi formele. Sticla e
ceva viu. La inceput e
un bulgăre incandes
cent. Iți trebuie dibă
cie să-l modelezi. O
mică neatenție și totul
se năruie. Iese altce
va. Sticlarii n-au mi
crometre și șublere.
„Sedeveul" nostru e
ochiul. Și tot ochiul
dă măsura lucrului
împlinit, bine făcut.
— Ați ajuns, intre
timp, maistru sticlar.
Lucrați intr-un sector
vital, la creație. Cum
e lupta cu noul 2
— Dragostea de sti
clă a rămas. Încerc
aici, alături de colegii
mei, să scot la iveală
produse noi, cu linii
suple, specifice zonei
Bistriței și Năsăudului. Caut să modelez

cu obstacole
a... omeniei
Ultimul a ocupat locul rezervat
în compartiment un tînăr obosit și
agitat. Arădean. Trei săptămîni a
lucrat detașat la Năvodari, la rea
lizarea unor utilaje destinate agri
culturii. A fost. împreună cu alți
tineri din Arad, să dea o mină de
ajutor. Firesc, lăudabil. La înche
ierea misiunii a luat, cu întrea
ga echipă, un tren direct de la
Constanta la Arad (acceleratul
848/225). în București. în Gara de
Nord, știa că trenul staționează 26
de minute. Așa l-a asigurat și
conductorul. O asigurare inexactă.
De obicei, acceleratul respec
tiv stă in Gara de Nord 26
de minute. Dar nu si de data aceasta. De unde să știe călătorii ?
Crainicul stației anunță numai ple
cările. sosirile si. eventual. întirzierile. Alte abateri de la grafic
nu se dau. Din jenă ? Din como
ditate ? Lipsa de respect pentru
călători este, oricum., evidentă. De
data aceasta insă, trenul in cauză
nu a staționat decit... 7 minute.
A plecat fără tînărul coborît pe
peron, caro a rămas fără băgaje.
fără bani, fără acte, fără bilet de
tren. Situație, dacă nu disperată,
oricum, incomodă.
în căutarea unei soluții, tînărul
s-a adresat. într-un prim impuls,
reprezentanților C.F.R.-ului. I s-a
sugerat să se „înțeleagă" cu con
ductorul următorului tren, care
trebuia să plece pe aceeași rută,
Tînărul nu voia o asemenea „re
zolvare". care-1 putea implica in
tr-un nou bucluc. De alături, de
lingă umărul lui. un călător care,
trăsese involuntar cu urechea,
îi oferă banii de tren și o
carte de vizită cu adresa unde
trebuia să trimită banii. „După
7 septembrie, pentru că eu
plec acum la mare" — i-a preci
zat omul. Tînărul a luat bilet pen
tru următorul tren, care pornea în
aceeași direcție, dar pe alt traseu.
Cum ar zice C.F.R.-ul nu „via
Făgăraș", ci „via Feldioara". Lin
gă mine, tînărul povestea emoțio
nat. in pragul lacrimilor. întimplarea.
Aceeași informație inexactă a
furnizat conductorul acceleratului
848/225 și altor călători. în baza ei,
o mamă (coincidenta face să fie
toi din Arad) lasă copilul de trei
ani în grija unei cunoștințe si
coboară cu treburi urgente ne pe
ronul Gării de Nord. Mai griju
lie. ea si-a luat si geanta. Dar tre
nul a plecat cu copilul. în com
partimentul alăturat, tace si suspi
nă. îngrijorată. Aproape disperată.
Călătorul din fata mea. care-i aflase necazul la urcarea în tren, a
coborît la Ploiești și a rugat pe
■cineva de la „mișcare" să dea un
■telefon la Brașov pentru a anun
ța la acceleratul 848/225. in vago
nul 10. călătorii râmași., să aibă
grijă de copilul care călătorea fără
mamă. A coborît si la Brașov să
se intereseze dacă gestul lui uman,
solidar, a avut efect. N-a reușit.
„Mișcarea" era departe, iar un ce
ferist aflat pe peron n-a vrut cu
nici un chip să utilizeze radioemitătorul pe care-1 purta agătat de
git. Nu l-a impresionat mobilul ajutorului solicitat, deși era un om
al datoriei 1 Celălalt om. al ome
niei. vroia să facă ceva pentru
mama necăjită, să o ajute să se
întilnească mai repede cu copilul,
întreabă, se interesează, caută in
mersul trenurilor si află că rapi
dul 23 (in care ne aflăm) ajunge,
la Deva cu 13 minute înaintea ac
celeratului. Timp suficient pentru
ea mama să coboare si să-si afle
copilul, iar tinărul — oolegii de
misiune.
...Secvență de viată în alb si ne
gru. in care predomină culorile
omeniei.
Din motive lesne de înțeles, nu
mele protagoniștilor acestor întîmplări de călătorie rămîn anonime.
Doar eu semnez, in calitate de
martor :

cit mai frumos sticla
de Bistrița, care între
timp a devenit recu
noscută peste mări și
țări, pină in Japonia
și Australia.
— Multi dintre cole
gii
dumneavoastră
spun că aveți mină de
artist. Așa-i 2
— Mai exagerează
și ei, ca tot omul
citeodată.
încheiem aici dia
logul cu maistrul sti
clar loan Mărginean,
secretarul comitetului
de partid de la între
prinderea de sticlărie
și menaj Bistrița. Nu
înainte de a spune că
din miinile sale nu
mai aici, la Bistrița,
au ieșit citeva zeci de
modele noi de artico
le de sticlărie. Poate
ar fi trebuit să mai
spunem că cel mai fe
ricit este atunci cind
vede pe cineva pe
stradă cu flori in
mină. E sigur că in
casa acelui om se gă
sește o glastră. Cu
alte cuvinte, o părtici
că din munca de sti
clar...

Gheorqhe
IONIȚA

Acolo unde munca e bine organizată, ca în cazul întreprinderii „Cablul
realizat integral

Exportul - realizat I

E

în sfîrșit, la întreprinderea „Dorobanțul". Operativ s-a
trecut la verificarea și încărcarea ei
(Urmare din pag. I)

— Diseară este gata, ne răspun
de dintr-un colț al încăperii inginerul-șef. Alexandru Dolha.
Deci cei doi tineri din stație nu
glumeau.

lecăm spre întreprinderea de
rulmenți grei. Sîntem destul
de zoriți. Ne grăbim fiind avertizați că directorul așteaptă o
delegație de la Combinatul de uti
laj greu din Iași, că directorul teh
nic trebuie să plece la Plopeni, iar
secretarul de partid are și el de
rezolvat destule probleme prin
secții. Așa că ne grăbim, dar ne-a
oprit in loc... tramvaiul. Tram-,
vai la Ploiești ? Multe s-au
înnoit în Ploiești în anii din
urma. într-un oraș care-și remodelează chipul. întinerește și
devine tot mai frumos pe măsura
acestui timp, pe măsura ascensiu
nii sale economioe. trecătorului
obișnuit îi scapă atenției unele
amănunte, esențiale totuși. Așa și
cu noi. Dacă nu ne ieșea tramvaiul
.in cale, luați cu problemele de
care ne interesam, poate că n-am
fi scris citeva rînduri despre această
realizare edilitară. Vătmănița Ro
di ca Hasan are 24 de ani, este
de loc tocmai din Sălaj și.
mai este de precizat, absolventă
a școlii, de specialitate din Bucu
rești, N-a făcut încă nici o cursă,
dar iși cunoaște perfect traseul.
— Tronsonul actual are o linie
dublă în lungime de. 19 km și lea
gă zona de nord a orașului, mai
exact 'spitalul județean, de Gara
de Sud — ne spune ea.
— Pe cînd o plimbare ? o în
trebăm zimbind.
— Chiar după-amiază. Și nu o
plimbare, ci o cursă de probă, ne
răspunde ea\ grav.
Și iarăși ne grăbim, sintem aș
teptați Ja întreprinderea de rul
menți grei, dar de data aceasta ne
iese in cale... un bloc nou. Sint
multe blocuri noi care se apropie
de ora dării lor in folosință, dar

P

aici ne reține atenția forfota in
trării oamenilor în apartamente
noi. Electronistul Valentin Mihai,
de la Rafinăria „Vega", este bucu
ros : se mută, împreună cu soția
și oei 5 copii ai lor, într-un spa
țios apartament din cel mai nou
cartier al orașului, cartierul Gheorghe Doja. Pînă acum, aici s-au
înălțat primele două blocuri. Ur
mează insă multe altele. Le
urăm, așadar, noilor locatari să-și
stăpînească fericiți locuința primi
tă și ne grăbim spre Întreprinde
rea de rulmenți grei. Nu înainte
de a nota în carnețelul de repor
ter că a fost vorba de cel de-al
991-lea apartament construit și
predat beneficiarilor săi în acest
an in municipiul Ploiești.
e întîrziat, tot am întîrziat
pînă la urmă. Directorul stă
de vorbă cu delegații de la
Iași. directorul tehnic a plecat
la Plopeni, iar secretarul de partid
este in uzină. Pe cineva tot de
ranjăm noi; Pe inginerul Emil
Diamandescu,, șeful biroului- desfa
cere. De fapt; surprindem conver
sația telefonică a acestuia cu
„Tehnoimportexportul" din Bucu
rești.
— Da, azi expediem 10 tone de
rulmenți. Mîine ? 31 de tone.
Exact, cu asta am finalizat pro
ducția pentru export pe tot tri
mestrul. Poftim ? A, da. Mulțu
mesc pentru felicitări.
Un dialog concludent și pentru
un nespecialist. Așa că în locul
unei discuții in birou. preferăm
să mergem in fabrică. Cu halele
largi, spațioase, cu mașinile și
utilajele ei moderne, totul strălu
cind de curățenie, întreprinderea
de rulmenți grei este fără doar și
poate o autentică bijuterie tehni
că. Și. totodată, unul din „centrii
nervoși" ai industriei ploieștene,
care atrage ca un magnet, în spe
cial tinerii. Nistor Mircea, Cristian
Tănase și Maria Vrincdanu au fie
care 19 ani. Dar sint destul de
vechi în meserie. Lucrează pe
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în curînd, cu tramvaiul...
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Ce produce această hală goală ?

Ștefan D1NICA

Cinstirea
muncii
de o viață

Euqen HRUȘCA

Pornind de la o fotografie
Totul a pornit de la
o fotografie. Puțin în
gălbenită de trecerea
anilor, imaginea ne
înfățișează un tînăr
robust, un sticlar sufltnd cu nădejde în
țeava dătătoare de
forme. Privind foto
grafia și ridicind pri
virea către bărbatul
din fața noastră, con
statăm ci acesta nu
s-a schimbat prea
mult. Nițel, parcă, s-a
mai împlinit.
— Care este dife
rența între Ioan Măr
ginean din imagine și
cel de acum ?
— Poza e făcută
acu' vreo 16 ani la
Mediaș. Acolo m-am
școlit în sticlărie. Pri
mul meu meșter m-a
avertizat că este o
muncă aspră. Am avut
timp 20 de ani să mă
conving lingă cupto
rul cu peste 70 de
grade, tot sufllnd și
răsucind țeava că nu-i
ușor să fii sticlar.
Dar am îndrăgit-o. iar
acum fără ea nu pot.
Mă atrage ca in prima
zi bulgărele de sticlă
din virful țevii. Mă
frimintă și azi între

Cursa

Chiar în momentul in care ne
pregăteam să plecăm, in curtea
fabricii se aude zgomot de motor,
iar peste el vocile bucuroase ale
oamenilor. în aceeași clipă, sună
telefonul : „Da ? A venit 1 Uff ! '
Bravo !“. exclamă cu ușurare direc
toarea comercială și, intoreîndu-se
către noi, ne spune vesel : „Acum
putem să discutăm cit vreți dum
neavoastră".
Am preferat insă să o însoțim
la depozitul unde eroul principal
a devenit acum șoferul Gheorghe
Moșcu.
— Știți ce înseamnă mașina asta
pentru noi ? mă întreabă cineva
de lingă mine.
— Nu !
— Că am realizat planul de ex
port pe luna aceasta.
Foarte bine că l-au realizat,
satisfacția acestor oameni este de
înțeles. Dar te întrebi : de ce tre
buie să aștepte ultima săptămină,
românesc", pianul la export a fost ultima zi și, uneori, ultima oră
pentru a livra produsele stabilite
, '
prin plan ? Mai direct, mai nuan
țat, interlocutorii de aici au făcut
imensele mașini de rectificat cu
întreprinderii de trans
comandă electronică și afișaj de reproșuri
porturi auto. Dar faptul că în pri
peste... doi ani. Iar maistrul Sică mele
două decade ale lunii între
Harabagiu ne confirmă că mun
prinderea de transport nu foloseș
cesc foarte bine.
te decit o parte din capacitate nu
Se apropie predarea schimbului
nimic unor conduceri de în
de lucru. Marian Găjeanu iși spală spune
treprinderi ? Lipsa de ritmicitate
cu grijă mașina, are ambiția s-o
în desfășurarea procesului de pro
lase colegului său curată ca o ducție
creează deci greutăți între
oglindă, deși este grăbit să nu
de transporturi și nu in
piardă întilnirea cu prietena sa. ' prinderilor
puține
cazuri
întreprinderilor
In schimb, tratamentistul Dorel
autoare ale acestor dereglări.
Ulian nu se grăbește. Precis e
La ora la care transmitem aceste
moldovean:
rînduri, in carnetele de reporter
— Da. sint din Bacău, recunoaș
s-au adunat o sumedenie de fapte
te el. Dar acum am devenit și eu
și nu puține observații cu privire
ploieștean. Luna asta am primit un
la anumite neimpliniri. Ne oprim
apartament in cartierul Malu Roșu.
aici, lăsînd ca timpul să confirme
— E frumos ?
faptele lăudabile și să ducă la
— De frumos, este, n-am
ce
înlăturarea unor neajunsuri, astfel
zice. Dar mai trebuie făcut cite
incit rămînerile in urmă din anu
ceva prin el. Mai trebuie schim
mite unități și sectoare să fie
bate ba o garnitură la robinet, ba
grabnic lichidate. La timpul
o clanță. Ca la inceput. „Ca la
cuvenit vom reveni.
inceput" poate să insemne și „asta
este o meteahnă veche a con
ste intr-adevăr o încercare di
structorilor de locuințe". Se termi
ficilă de a te apleca asupra
nă blocul, se face recepția, se dă
muncii si vieții oamenilor dinchiar in folosință și locatarii incep
tr-un oraș de dimensiunea si com
„micile" reparații. Evident. cel
plexitatea Ploieștiului. Un oraș în
mai adesea, tot cu „sprijinul" ce
care fiecare zi aduce ceva nou și
lor care au construit apartamente
este cu totul alta în datele sale ele. Dar cazuistica pe această temă
sentiale fată de ziua anterioară. Ra
o lăsăm pentru altă dată.
cordat la ritmurile trepidante în
în secția expediție, activitate fe
cane țara își croiește viitorul,
brilă, animație. Tocmai se încarcă
Ploieștiul este animat de fireasca
lotul de rulmenți despre care vor
dorință de a se întrece permanent
bea inginerul Diamandescu la te
pe sine însuși. Flacăra care gene
lefon. înveliți cu grijă în pînză,
și întreține această am
ambalați in lăzi, etichetați, parcă rează
bițioasă lucrare o reprezintă oa
sînt niște bibelouri, și nicidecum
menii săi. Pentru că orașul înseam
niște coloși de oțel. Apropo, ne-am
înainte de toate, oamenii săi,
interesat care este „uriașul" și care nă.
eforturile
și frămintările lor crea
este „piticul" rulmenților fabricați
din care se plămădește ziua
în întreprinderea ploieșteană. Ei toare
de mîine. Mai înseamnă voința și
bine, cel mai mic cîntărește 10
lor de a depăși greutățile
kilograme, iar pe cel mai mare, cu puterea
cu care sint confruntați, de a-și
cele 325 kg ale sale, nici cei mai
dovedi
în
primul rind lor că dispun
grei halterofili nu s-ar încumeta
de energii nebănuite, că au nu nu
să-l ridice.
mai capacitatea de a visa, ci și
forța de a-și împlini visurile. în
i. totuși, greutatea rămîne o seamnă.
bucuria de a
noțiune relativă. Țesăturile fa- munci și întrăisfîrșit,
cu demnitate, bucu
-» bricate. de pildă, la „Doroban rie zilnic reînnoită prin alte fapte
țul" sînt. si e normal să fie așa,
de muncă, prin realizări și • îm
ușoare, dar au o mare greutate pe
pliniri ce unesc zecile de mii de
piața mondială. Sint cerute în mai
destine individuale în destinul co
bine de 20 de țări. Nu greșim cu
lectiv al acestei mari familii de
nimic afirmînd că cele 2 300 de
oameni ai muncii care este Plo
fete de la „Dorobanțul" impun,
ieștiul de astăzi.
prin munca lor pasionată și pri
cepere, linia modei. Un motiv se
rios dq, satisfacție. Pe care insă
directoarea comercială, inginera
Natalia Diaconescu, nu-1 împărtă
șește cîtuși de puțin. De fapt, este
chiar îngrijorată.
— Cum să nu fii, dacă așteptăm
de dimineață mașina care trebuie
să încarce marfa și, pînă acum,
n-a venit.
—- V-ați Interesat care e motivul
întîrzierii ? întrebăm noi.
— Numai o dată ? ne răspunde
cu o întrebare directoarea comer
cială. Șase telefoane am dat pînă
acum. De fiecare dată, de la I.T.A.
ni se spune să nu-mi fac griji,
dar... ia mașina de unde nu-i.
Discuția înaintează cu greutate.
Evident, am nimerit într-un mo
ment nepotrivit pentru că toate
gindurilc inginerei Diaconescu sint
la mașina așteptată ca pe un mi
Dorel Ulian, tratamentist la „Rul
racol. Din cind în cind, ridică re
menți grei", unul din fericiții bene
ceptorul și întreabă : „A ' venit ?
ficiari ai unui apartament din cele
încă nu ?“ și-l lasă apoi, dezamă
aproape o mie date in folosință in
gită, jos.
acest an

Adunarea generală a oamenilor
muncii de la I.A.S. Recaș, ținută
in acest miez de vară, a avut, față
de ordinea de zi obișnuită, încă
două puncte. Unul din ele : înmînarea „Steagului Roșu" și a „Di
plomei de onoare" acordate de
U.G.S.R. pentru locul fruntaș ocu
pat anul trecut in întrecerea so
cialistă pe țară. Al doilea punct
suplimentar pe ordinea de zi :
cinstirea unor veterani din uni
tate. în această zi de cinstire a
muncii tuturor au fost sărbătoriți
și 5 dintre membrii colectivului
întreprinderii care au ajuns la
virstă senectuții. Toți cu o activi
tate îndelungată în I.A.S. Recaș,
doi dintre ei fiind prezenți neîn
trerupt la datorie incă de la în
ființarea unității. S-au rostit cu
vinte de mulțumire pentru munca
de-o viată dedicată cu dăruire și
pasiune creșterii rodniciei pămîntului. formării unor noi generații
de agricultori. împreună cu urări
de sănătate, de . cit mâi multe zile
senine, pline de bucurii.
Ajuns la acest punct suplimen
tar al ordinii de zi, reporterul a
reținut două aspecte-: dorința ce
lor cinei veterani de a vedea uni
tatea și mai înfloritoare, și maî
prosperă ; hotărirea celor rămași
la datorie de a munci tot mai
bine, mai eficient. O trăsătură
comună, proprie omului muncii
crescut și format in climatul de
emulație, de responsabilitate al
acestor ani, cind valoarea tuturor
lucrurilor o dă munca.

Cezar IOANA
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Sint multe unitățile care ar trebui să asigure utilajele din noua hală a
întreprinderii de rulmenți grei, mărind capacitatea de producție a între
prinderii, cu efecte pozitive asupra satisfacerii necesităților economiei
naționale și creșterii exportului. Lista problemelor și utilajelor este prea
lungă, dar ele iși vor găsi locul intr-un articol viitor

Producția-la nivelul planului, consumurile materiale-substantial reduse!
(Urmare din pag. I)

si necesitățile practice ale producției,
stimulindu-se. totodată, mai puternic
potențialul creator al specialiștilor
si muncitorilor pentru promovarea
largă a tehnologiilor moderne.
Este evident că importante re
surse materiale și energetice pot fi
economisite printr-un înalt spirit
gospodăresc manifestat la fiecare
loc de muncă, prin stabilirea unor
răspunderi clare în această privință
pentru fiecare participant la activi
tatea economică a întreprinderii. O
asemenea precizare este cu atît mai
necesară cu cit, așa cum au relevat
controalele efectuate de organele de
specialitate la care ne-am referit,
în perioada analizată. într-o serie de
întreprinderi au continuat să se ma
nifeste neajunsuri, abateri de la dis
ciplina tehnologică, reflectate in a-

pariția unor rebuturi și declasări
calitative, care au generat . consu
muri suplimentare de resurse ma
teriale și energetice.
Iată de ce, in fiecare întreprin
dere. secție, atelier, la fiecare loc
de muncă trebuie să se asigure
condițiile tehnice și instruirea per
sonalului muncitor pentru gospodă
rirea cit mai judicioasă și utilizarea
resurselor materiale și energetice in
limitele consumurilor normate. De
sigur, în acest context se cuvine
accentuată ideea că diminuarea con
sumurilor materiale și energetice
nu trebuie și nici nu poate fi
considerată numai ca o problemă de
natură tehnică. Respectarea riguroa
să a disciplinei consumurilor trebuie
să devină pretutindeni o lege de
fier a activității economice. în această privință. Comitetul Politic
Executiv a stabilit ca, in termen de

15 zile, să fie revăzute normele și
reglementările privind sistemul de
aprovizionare și de eliberare din
magazie a materialelor pentru pro
ducție. De asemenea. Comitetul de
Stat al Planificării. Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului
Gospodăririi
Fondurilor
Fixe și toate ministerele producă
toare au obligația să introducă. în
acest domeniu, un puternic spirit
de ordine și disciplină, de răspun
dere pentru utilizarea corespunză
toare, cu maximă eficientă, a ma
teriilor prime și materialelor, astfel
îneît să se asigure încadrarea strictă
în normele de consum aprobate.
în dezvoltarea sa prezenta și vii
toare. societatea noastră are abso
lută nevoie ca resursele materiale și
energetice de care dispune să fie
utilizate judicios, valorificate supe

rior. Este un imperativ al progresu
lui nostru economic si social, pentru
a cărui înțelegere în profunzime și
traducere perseverentă in viată or
ganele si organizațiile de partid
trebuie să desfășoare o intensă ac
tivitate politico-educativă și organi■ zatoricâ.
în întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, fiecare co
lectiv de oameni ai muncii să-și
facă un titlu de cinste din gospodă
rirea rațională și economisirea re
surselor materiale și energetice, din
încadrarea strictă în normele de
consum planificate. Aceasta este o
cerință esențială a creșterii eficientei
economioe în fiecare întreprindere,
a sporirii continue a venitului na
tional — baza trainică a dezvoltării
economiei naționale și a ridicării
bunăstării întregului popor.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Faceți loc in toate abatajele experienței înaintate!
Pornind de la realizările
deosebite ale unor

întreprinderi miniere
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PREGĂTIREA ÎNSĂMÎNTĂRILOR ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

învățămintele
acestui an
9
la baza producției viitoare!
productive. Este și motivul pentru
JUDEȚUL CONSTANȚA reprezin
cifre de la județ. în această acțiune
care organele agricole de speciali
au fost angrenați toți specialiștii din
tă în ansamblul lui unul din bazi
tate au luat măsura ca în această
unități, amplasarea cerealelor pînă
nele cerealiere ce deține o pondere
toamnă să fie înființate culturi
la nivelul fiecărei ferme fiind rezul
însemnată în agricultura țării noas
semincere pe suprafețe mai mari,
tatul unei largi consultări. S-a ur
tre. An de an, în această zonă re
astfel îneît pentru anul viitor să se
mărit ca griul și orzul să urmeze
cunoscută prin ariditate climatică,
asigure cantități sporite de semințe
numai după mazăre. fasole, in.
producțiile de grîu și orz au crescut
din soiurile cel mai mult solicitate.
ca urmare a extinderii irigațiilor pe
floarea-soarelui. cartofi, dună soiu
„Avem sămința asigurată în tota
rile timpurii de soia, hibrizii timpu
aproape întreaga suprafață a județu
litate" — ni s-a spus la direcția arii de porumb și pe suprafețele cu
lui, a folosirii de soiuri și semințe
gricolă județeană. Iată un lucru po
sfeclă de zahăr care sînt recoltate
de înaltă valoare și a aplicării celor
zitiv, la care dacă adăugăm și fap
primele. Sub nici, un motiv în acest
mai avansate tehnologii de cultură.
tul că anul acesta unitățile agricole
an nu se admite ca să se amplaseze
Anul acesta, bunăoară, s-a obținut o
constănțene vor folosi numai se
grîu după grîu mai mult de 10 la
recoltă de grîu și orz bună. Cu toate
mințe de calitate superioară, din ca
sută din suprafața cultivată în fie
acestea, așa cum s-a subliniat cu
care unitate. Anul trecut, acest pro
tegoriile biologice înmulțirea întîi,
prilejul recentei vizite de lucru a
elită și superelită. față de anul tre
cent a fost de 12 la sută, dar nu s-a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
cut cînd 13 la
unități agricole
sută din totalul
din județ, pro
seminței de grîu
ducția de cereale
® Experiența fruntașilor - aplicată în toate fermele și a fost din înmul
păioase realizată
a doua, re
în acest an, deși
unitățile • Măsuri pentru întărirea răspunderii, ordinii țirea
zultă că și din
este mai mare
acest
punct de
decît în anii pre
și disciplinei
vedere
există
cedent), nu re
premise pentru o
flectă posibilită
producție bună.
țile existente, nu
Cu condiția însă ca toată săurmărit respectarea lui. el fiind de
este pe măsura puternicei baze teh
mînța să fie pregătită în timp
pășit serios în multe unități agri
nice și materiale de care dispun
util. Or. în acest domeniu exis
cole. Totodată, pentru a se evita imunitățile agricole din această zonă.
tă
serioase rămineri în urmă
.purificarea
culturilor
s-a
interzis
să
Dacă multe unităti. printre care
pentru perioada în care ne aflăm.
se semene grîu după orz sau invers.
Mangalia,
cooperativele agricole
Au fost condiționate cantități mici
Costinești, Agigea. 2 Mai, Techir- • Toate acestea sînt bune și corecte,
de semințe din cele prevăzute, cum
dar problema esențială o constituie
ghiol. Tuzla, 23 August, Basarab,
de altfel și probele de germinație
respectarea amplasării stabilite în
Ovidiu, I.A.S. Topraisar, Unitatea
s-au făcut pentru o mică parte diin
fiecare unitate și fermă agricolă. Or,
agricolă Sibioara și Stațiunea de
necesar.
aceasta
depinde
hotărîtor
de
orga

cercetări pentru culturi irigate Valu
în ansamblul măsurilor stabilite, o
nizarea și concentrarea forțelor pen
lui Traian, au obținut producții de
importanță aparte o au cele menite
tru recoltarea cu prioritate a cul
grîu și orz bune și foarte bune,
să asigure un cadru organizatoric co
turilor de pe terenurile destinate
există și o serie de alte unităti, cum
respunzător pentru desfășurarea în
cerealelor păioase. Orice întîrziere
sînt cele din Alimanu, loan Corvinu,
tregii
activități într-un spirit de or
stabilite
la eliberarea suprafețelor
Coslugea, Văleni, Topalu, Negureni,
dine și disciplină ferme, cu maximă
pentru amplasarea griului și a orCrucea, Stupina, care prin rezulta
răspundere pentru respectarea nor
zului duce inevitabil la creșterea
tele slabe înregistrate au scăzut sim
melor agrotehnice prevăzute. „Atri
suprafețelor semănate cu grîu după
țitor media pe ansamblul județului.
buții însemnate revin în acest sens
grîu sau, lucru la fel de dăunător
Trecînd hotărît la înfăptuirea sarci
— ne spune tovarășa Stela Palangă,
pentru nivelul producției, la pre
nilor și indicațiilor trasate de
director cu producția vegetală la di
lungirea
perioadei
de
însămînțări
secretarul general al partidului pri
recția agricolă județeană — comisiilor
peste limita optimă. Sint precizări
vind realizarea în anul viitor de
pentru organizarea și coordonarea
impuse de stadiul actual al lucră
producții mari de grîu și orz, la ni
desfășurării lucrărilor pentru însărilor, întrucît pînă acum nici o
velul exigentelor noii revoluții
mînțarea culturilor de toamnă, comi
treime din cele aproape 200 000
agrare, comitetul județean de partid
sii ce au fost constituite recent in
hectare ce vor fi semănate cu dife
a inițiat un program de măsuri
toate
unitățile agricole. Cuprinzînd
rite culturi de toamnă nu au fost
tehnice și organizatorice menite să
cei mai buni cooperatori, mecaniza
arate.
asigure folosirea cu randament su
tori, pe specialiștii și cadrele de con
întrucît în toamna anului trecut
perior a bazei tehnice și materiale,
ducere din unități, aceste comisii au
soiurile de grîu au fost judicios miîntărirea ordinii și disciplinei în
de îndeplinit sarcini complexe în
crozonate, iar producțiile obținute
muncă și creșterea răspunderii me
campania de însămînțări".
au corespuns pe zone de favorabicanizatorilor. cooperatorilor si a spe
Acum, cind ne mai despart puține
litate, pentru toamna acestui an a
cialiștilor pentru aplicarea cu stric
zile de momentul declanșării însăfost păstrată in general aceeași
tețe a tehnologiilor de producție sta
mînțării cerealelor de toamnă, co
structură de soiuri. Totuși, dato
bilite. ..tn toată această acțiune —
misiile pentru semănat trebuie să-și
rită productivității ridicate, ponde
ne preciza tovarășul Gheorghe Moiînceapă de îndată activitatea și să-și
rea unor soiuri — Fundulea-262 și 133
sescu Enică. directorul general al
îndeplinească
cu răspundere și se
și Flamura-80 — este în creștere.
direcției agricole județene —- s-a
riozitate atribuțiile ce le-au fost în
Numai că, după cum ni s-a expli
pornit de la analiza amănunțită a
credințate. După cum a rezultat, sînt
stărilor de lucruri negative manifes
cat, ponderea diferitelor soiuri în
încă multe probleme de soluționat
tate in activitatea desfășurată in
structura actuală nu corespunde pe
pentru a se putea spune că semăna
acest an pentru a putea fi înlătu
deplin solicitărilor făcute de unită
tul cerealelor de toamnă este pregă
rate cu desăvîrșire in apropiata cam
țile agricole, limitarea fiind impusă
tit
sub toate aspectele.
panie de însămînțări"
de lipsa unor cantități mai mari de
în ce constă și cum se materiali
Aurel PAPADIUC
semințe tocmai la soiurile cele mai
zează programul de măsuri acum,
cînd ne mai desparte puțin timp de
momentul începerii însămințării ce
realelor păioase 7 Vom încerca să
abordăm aceste aspecte prin prisma
experienței uneia dintre unitățile
fruntașe la cultura griului, pentru a
vedea in ce măsură experiența aces
tei unități, ca și a altora, se regă
sește în programul stabilit pe județ
privind creșterea puternică a pro
ducției de griu și orz in anul viitor.
C.A.P. Mangalia a obținut in acest
an, în medie la hectar, 8 755 kg grîu.
In această unitate, de șapte ani pro
ducția de griu se află pe o linie
ascendentă. Iosif Secăreanu. inginerul-șef și președintele cooperativei,
ne previne de la început : „Nu-mi
cereți secrete de producție, că așa
O PREZENȚA UTILA ȘI ABSO
cerea proceselor tehnologice și a
ceva nu există. Dacă vreți, dar acesta
dispecerilor energetici, comanda au
LUT NECESARA ÎN VIAȚA ÎN
nu-i un secret, este vorba doar de
tomată a mașinilor-unelte, a roboți
TREPRINDERII. Introducerea pe
lucrul bine făcut. Fiecare element
lor industriali și a celulelor flexi
scară largă a microelectronicii și
din tehnologie își are importanta
bile de fabricație. Diversificarea
automatizărilor complexe, a siste
lui. Esențial este să aplici corect
melor informatice și a roboților in
echipamentelor de calcul și a proceea ce de fapt știe toată lumea.
dustriali se concretizează, pe plan
duselor-program, extinderea teleBunăoară, amplasarea corectă a
economic, in creșterea productivită
transmisiei și teleprelucrării, inter
culturii este „mama" oricărei tehno
conectarea calculatoarelor au făcut
ții muncii și reducerea cheltuielilor
logii. O amplasare corectă rezolvă
materiale, în. obținerea unor însem
posibilă, în numeroase întreprin
foarte multe treburi. Poți ara șl
deri, urmărirea in timp real a des
nate sporuri de producție și asigu
pregăti terenul la timp și în condi
fășurării proceselor de producție,
rarea unei calități superioare a pro
ții de foarte bună calitate și. lucru
duselor. în țara noastră, ca urmare
facilitînd optimizarea și operativi
decisiv, poli semăna in perioada op
tatea deciziilor, lărgirea considera
a indicațiilor date de secretarul
timă. La noi, arăturile pentru ce
bilă a numărului de utilizatori, in
general al partidului, tovarășul
realele de toamnă sînt gata pină cel
special, „neinformaticieni".
Nicolae Ceaușescu, s-a acordat
tîrziu pe 10 septembrie, iar semăna
Așadar, calculatorul a început să
și se acordă in continuare o atul griului îl terminăm nu mai tîr
devină un instrument util și eficient
tentie deosebită electronicii și teh
ziu de 10 octombrie. Pentru aceasta
pentru
economist și inginer, pentru
nicii de calcul — mijloace de bază
amplasăm griul numai după cele mai
muncitor și director. De remarcat
pentru conducerea modernă a eco
bune plante premergătoare, care
că investițiile necesare pentru imple
nomiei naționale,
planificarea cu
eliberează repede terenul. Nu mai
adevărat științifică și organizarea
mentarea aplicațiilor informatice în
puțină importantă au soiurile ne
producție sînt recuperate într-un in
eficientă a proceselor de producție șl
care le cultivăm. Dacă nu le cu
terval de timp tot mai redus — în
desfacere. în institutele de pro
noști poți să te păcălești. Am pămajoritatea
cazurilor, mai puțin de
fil, în conformitate cu obiective
tit-o și noi. Acum am ajuns la o
doi ani — ceea ce demonstrează
le stabilite de Programul-directistructură optimă de soiuri de grîu.
eficiența economică deosebită a utili
vă de cercetare științifică, dezvol
Ne-am bazat pe soiurile Funduleazării acestor tehnologii de vîrf.
tare tehnologică și introducere a
133. Flamura-80 și Lovrin-32. Dar al
progresului tehnic, au fost concepu
Efecte cu adevărat spectaculoase,
apărut soiuri noi care bat la ușa
mai ales în privința productivității
te noi tipuri de calculatoare și echi
consacrării. Anul acesta s-au impus
muncii, s-au înregistrat prin intro
pamente terminale, programe de
atenției ca foarte productive . soiuri
ducerea calculatorului în activitatea
bază pentru micro și minicalculale Fundulea-262 și Lovrin-34. pe
toare, traductoare și componente
de proiectare constructivă și tehno
care le vom extinde în cultură în
specializate,
calculatoare pentru
logică. în multe secții și ateliere,
anul viitor".
conducerea proceselor tehnologice,
numărul orelor de proiectare s-a
celule și sisteme flexibile de pre
redus de 7—8 ori, soluțiile elabora
Nu insistăm și asupra altor ele
lucrare.
mente din tehnologia culturii griu
te cu ajutotul calculatorului asiguIntroduse rapid în producția de
lui. Cert este că C.A.P. Mangalia,
rînd consumuri minime de materia
serie, aceste rezultate ale cercetării
le, manoperă și energie. Pentru ca
ca și alte unităti fruntașe din iude',
oferă o experiență valoroasă, care a
au impulsionat trecerea de la in
asemerfea rezultate — obținute. în
formatica de gestiune și tehnicostat la baza fundamentării strategiei
special. în domeniul electrotehnicii
economică la informatica industria
pentru însămînțările do toamnă. în
și construcțiilor de mașini — să fie
mod deosebit, anul acesta s-a insis
lă. Prin urmare, calculatorul a
cunoscute și generalizate la nivelul
început să fie utilizat pentru funda
tat pe amplasarea cerealelor păioase
întregii economii naționale, din
mentarea planurilor de producție și
inițiativa și sub îndrumarea directă
după cele mai bune plante premer
mobilizarea resurselor materiale și
gătoare. Este de notat faptul că
a tovarășei academician doctor
umane în vederea realizării sarcini
pentru a se evita rezolvările artifi
inginer Elena Ceaușescu, Comitetul
lor asumate, dar și pentru conduciale. din birou, prin stabilirea unor
Național pentru Știință și Tehnolo-

Cîmp larg de afirmare informaticii

Cum răspund echipamentele de calcul
exigențelor modernizării producției
gie a elaborat și, în prezent,
coordonează Programul national privind cercetarea și proiectarea
asistate de calculator.
în ciclul de articole „Cîmp larg de
afirmare informaticii", ziarul „Scînteia" a căutat să pună în evidentă o
serie de aspecte din activitatea informaticienilor și a numeroșilor uti
lizatori de tehnică de calcul, deopo
trivă angajați in procesul de moder
nizare a producției, și să aducă în
atenție propuneri de îmbunătățire a
organizării, îndrumării și controlu
lui, dotării și utilizării echipamente
lor de calcul. De pe acum s-au des
prins unele concluzii importante pe
care le redăm în sinteză.
CINE CALCULEAZĂ STAȚIONĂ
RILE PĂGUBITOARE ALE... CAL
CULATOARELOR. Pe parcursul in
vestigațiilor noastre în centrale in
dustriale și întreprinderi, in oficii și
centre de calcul, am constatat că
unele echipamente staționau. Din dă
rile de seamă statistice „Inf" am
putut afla exact numărul acestor
ore de inactivitate. Ne referim, de
sigur. la orele de staționare ce de
pășesc limita admisă pentru între
ținere și depanare. Un calculator
„trage pe dreapta" dacă în unitatea
economică respectivă s-a depășit, pe
o perioadă anumită, consumul de
energie electrică sau dacă nu este
protejat la variațiile de frecvență,
Suferă, de asemenea, ca întregul
atunci cind
proces de producție,
apar neritmicități în aprovizionarea
cu materii prime și materiale, De
exemplu. un sistem informatic.
conceput pentru urmărirea în timp l
real a calității produselor la o bandă de montaj, staționează adesea
ore și ore in șir dacă însăși operația de asamblare trenează din cauza
neasigurării ritmice a componente
lor. In cele mai multe cazuri insă,

In ultimii oni, datorită preocupărilor permanente ale condu
cerii partidului și statului nostru și în mod deosebit ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, mineritul Văii jiului s-a înscris pe coordonatele unei
ample modernizări, prin creșterea accelerată a mecanizării tăierii și
transportului cărbunelui din abataje, prin promovarea unor tehnologii per
fecționate de extragere a cărbunelui. Ca urmare, an de an a sporit
simțitor producția de cărbune cocsificabil și energetic, în perioada care
a trecut din 1987 multe mine din acest bazin carbonifer obținînd rezultate
bune în îndeplinirea planului.

Cu ce eficiență sint utili*
zate mijloacele tehnice din
dotare
Datorită importantelor
fonduri investite. în prezent în
multe mine procesele tehnologi
ce de producție au un înalt grad de
mecanizare. La Paroșeni. bunăoară,
toate abatajele sînt dotate cu com
plexe mecanizate, ceea ce asigură o
productivitate superioară la extrage
rea si transportul cărbunelui la su
prafață. La Lupeni. Uri câni si Paroseni se află în funcțiune complexe
de mare înălțime si cu o producti
vitate de 800—1 000 tone cărbune
ne zi. iar la Vulcan a început să
dea bune rezultate un complex de
înălțime medie oe lucrează la o în
clinare de peste 40 de grade. Și la
minele Valea de Brazi Și Livezeni
mecanizarea pătrunde în ritm acce
lerat. ceea ce determină creșterea
accentuată a producției de cărbune.
Cum funcționează aceste mijloace
tehnice moderne 7
în abatajele în care s-a studiat cu
atenție introducerea complexelor
mecanizate si condițiile de zăcămînt. iar complexele au fost în
credințate unor formații de lucru omogene. cu mineri si electromeca
nici temeinic pregătiți, mecanizarea
a dat si dă roadele scontate.
Sînt însă si abataje mecanizate in
care rezultatele nu se ridică la ni
velul cerințelor, al posibilităților
reale.
— în prezent. în minele din Va
lea Jiului se află în funcțiune 23
de complexe de susținere si tăiere
mecanizată a cărbunelui si un în
semnat număr de combine de înain
tare si de abataj — ne-a spus ing.
Benone Costinas. director tehnic al
Combinatului minier Valea Jiului. în
ultimii ani. mai ales la Lupeni. Paroseni si Uricani. s-a acumulat o
bogată experiență în scurtarea pînă
Ia minimum posibil a timpului de in
troducere in subteran a complexelor
mecanizate, în montarea lor în aba
taje, în organizarea atelierelor de
întreținere „service" și în folo
sirea lor la capacitate. Prin grija
organelor locale de partid si a
conducerii combinatului, această ex
periență a fost preluată cu bune
rezultate la Livezeni, Vulcan, Va
lea de Brazi si. în ultimul timp,
la Aninoasa. Trebuie însă să spu
nem că în ceea ce privește va
lorificarea acestei importante surse
de sporire a producției de căr
bune — folosirea la deplina capaci
tate a tuturor complexelor aflate în
funcțiune —> avem încă de re
zolvat, în unele locuri, o serie de
probleme legate de plasarea cores
punzătoare in toate abatajele, activi
tatea de întreținere și modul de ex
ploatare, îmbunătățirea calității și
scurtarea termenelor de reparații și
perfecționarea organizării fluxurilor
de transport Există de pe acum
unele rezolvări a căror viabilitate au
dovedit-o minerii și specialiștii de
la Paroșeni și Lupeni, care, recent,
au fost preluate și la Uricani, Live
zeni, la Valea de Brazi și Vulcan.
Din discuțiile cu șefi de brigăzi
de la minele Lupeni și Paroșeni,
unde s-au pus în urmă cu aproape
20 de ani bazele mecanizării și. deci,
există o importantă experiență, s-a
desprins că esențial este ca intro
ducerea fiecărui complex subteran
să fie minuțios pregătită de condu
cerile tehnice ale minei și sectorului
respectiv, cunoscindu-se, cît mai
aproape posibil de realitate, tectonica
zăcămîntului și posibilitățile de or
ganizare a fluxului de evacuare a
cărbunelui. Fapt este că la Lupeni,
dar și la Uricani, Aninoasa, unele
brigăzi de mineri au întîmpinat
greutăți în folosirea complexelor
mecanizate din cauza intercalațiilor
de steril, a tectonicii zăcămîntului si
lucrări miniere mai
a trecerilor prin
.
vechi. în aceste cazuri nu se mai
obțin randamentele scontate. vitezele de înaintare sînt mult mai mici,

calculatoarele staționează din cauza
reparațiilor „accidentale", a lipsei
anumitor piese de schimb. După
cum se cuvine amintită si întîrzierea cu care adeseori răspunde uni
tatea de reparații specializată,
I.I.R.U.C., „sufocată" de prea multe
solicitări. Or, se știe că pentru a fi
folosit eficient, conform normative
lor în vigoare, un calculator tre
buie să funcționeze neîntrerupt, in
multe cazuri, 24 de ore din 24.
Ce este de făcut in asemenea
împrejurări 7 Pe plan local s-ău
căutat și găsit anumite soluții care
s-au aplicat cu rezultate pozitive.
Bunăoară, la Combinatul siderurgic
din Reșița sau la întreprinderea me
talurgică din Iași, dar și in alte uni
tăți, una dintre primele aplicații
informatice puse în practică a fost
urmărirea și optimizarea consumuri lor energetice. Efectul 7 O anumită
economie de energie la nivelul întreprinderii. evidențiată zilnic. lunar sau trimestrial, cu ajutorul că
reia s-a asigurat, intre altele, si func
ționarea optimă a echipamentelor
de calcul. Sau un alt exemplu : la
Centrul teritorial din Tirgu Mureș
și. după cum am văzut, în multe
centre mari de calcul, echipamen
tele sînt ferite de variațiile frecven
ței curentului electric prin utilizarea
unor grupuri inerțiale — soluție, de
multe ori. salvatoare,
în ceea ce privește echipamentele
terminale, staționările neprevăzute
apar mult mai des și sînt mai îndelungate. Așa cum ne relata directo
rul centrului de calcul dintr-o între
prindere ieșeană, „terminalele din
secții trebuie să reziste prafului me
talic. șocurilor, trepidațiilor timp de
24 de ore ; ele n-au fost concepute
pentru a lucra în foc continuu. în
mediu industrial și. de aceea, plăcile
cu componente electronice si sursele
de alimentare se defectează deseori;
iar condiții de depanare nu sînt decît
în laboratoarele I.I.R.U.C.-ului".
Pe de altă parte, asistența acordată in schimbul trei este deficitară, normativele I.I.R.U.C. prevăzînd personal (un inginer si un depanator) numai pentru primele două
schimburi. Noaptea, intervențiile ope
rative trebuie asigurate de o singură
echipă pentru mai multe întreprinderi, ceea ce reprezintă realmente
în practică o cauză a prelungirii

flind necesare lucrări suplimentare
de evacuare a sterilului.
Dacă uneori asemenea situații sînt
mai greu de prevăzut, nu este mai
puțin adevărat că în multe cazuri
nu se obțin randamentele scontate
în utilizarea tehnicii moderne dato
rită unor neajunsuri de ordin orga
nizatoric. La mina Livezeni, de
pildă, la sectorul III, una dintre bri
găzile bune ale sectorului, dotată
cu un complex mecanizat bine am
plasat în stratul de cărbune, bri
gadă condusă de cunoscutul maistru
Teodor Boncalo, formată din oa
meni ce-și cunosc bine meseria,
i nu și-a putut realiza în întregime
sarcinile de plan in ultima perioa
dă din cauza deselor opriri ale ben
zilor de transport al cărbunelui spre
suprafață. Și, din păcate, nu este
un exemplu singular, defecțiuni pe
fluxurile de transport întîlnindu-se
și la celelalte mine dotate cu com
plexe mecanizate.
Sînt neajunsuri la care dacă
adăugăm și altele, cum ar fi calita
tea mai slabă a unor lucrări de re
parații și întreținere, explică de ce
nu la toate complexele mecanizate
se obțin productivități de vîrf.

„Drum liber" metodelor
moderne !
numeroase mtne
din Valea Jiului, cerința sporirii
producției de cărbune a stimulat
gîndirea creatoare a oamenilor pen
tru rezolvarea unor probleme prac
tice ale activității de zi cu zi. Soluții
care s-au dovedit a avea aplicabili
tate mai largă, în mal multe unități
miniere. Bunăoară, din căutările
specialiștilor de la Paroșeni. Lupeni
și Aninoasa s-a născut ideea folo
sirii complexelor mecanizate la aba
taje cu front lung de lucru. Dacă un
abataj echipat cu complex mecani
zat era considerat a fi optim la o
lungime de 60—100 m, la mina Pa
roșeni brigăzile conduse de Gavrilă
Mesaroș și Fazakas Francisc exploa
tează cărbunele din abataje cu o
lungime de 160 m, cu un complex de
mare înălțime și productivitate
înaltă. Cei doi brigadieri obțin pro
ductivități înalte de 23—25 tone de
cărbune pe post. La mina Livezeni,
brigada lui Cristea Valache lucrează
cu un complex de mărime mijlocie
într-un abataj lung de 186 m, cu o
înclinare de 26 grade și realizează
17—18 tone cărbune pe post. Abataje
cu front lung de lucru sînt și la
mina Lupeni.
Avantajele exploatării cărbunelui
în fronturi lungi de lucru sînt evi
dente. In primul rînd, se obțin pro
ductivități mai mari in condițiile
unei eficiente ridicate. Astfel, în
tr-un abataj frontal mecanizat se
realizează — în cadrul unui ciclu de
tăiere cu combina — o producție
mai mare de cărbune. De asemenea,
în urma combinei, operațiile de
curățire, rlpare și armare a frontu
lui de lucru se pot executa în con
diții mai bune.
Una dintre noile tehnologii de ex
tragere a cărbunelui validată de
producțiile sporite ce se obțin cu
ajutorul ei este aceea a lucrului sub
tavan artificial de rezistență, cu în
groparea unor grinzi metalice în
vatră. Se realizează astfel avansări
mai mari. în condiții de sigurantă sporită și cu insemnate
economii de materiale. La minele
Lonea, Petrila, Dîlja, Aninoasa,
Vulcan și in alte locuri, această
metodă de exploatare se aplică la un
număr tot mai mare de abataje. La
Lonea, cantitatea de aproape 12 000
tone cărbune extras peste prevederi
s-a obținut în bună măsură ca ur
mare a aplicării consecvente a tehnologiei amintite. De altfel, așa cum
s-a dovedit, productivitățile sint mal
mari cu 3 tone cărbune pe post
față de metodele clasice, Dacă în
anul 1985 se extrăgea cu ajutorul
acestei metode 33 la sută din pro-

timpului de staționare a calculatoa
relor și echipamentelor terminale.
PLEDOARIE PENTRU O REZOL
VARE DE FOND A PROBLEME
LOR. Rezolvarea de fond a proble
mei nu poate fi făcută
insă pe
plan local, impunindu-se o reglementare de ordin gencral. prin_____
" _ O soluție
tr-un nou act
normativ,
în acest sens ar putea fi inspirată
de hotărîrea Centralei industriale
de echipamentp pentru automatizări
de a crea echipe proprii de service
în fiecare întreprindere din subordine. Desigur,
.. . generalizarea unei
asemenea măsuri ar trebui hotărită
și urmărită la un nivel ierarhic
superior centralelor industriale, în
trucît impune satisfacerea unor ce
rințe deosebite, precum crearea unui
stoc minim de piese de schimb in
întreprinderi și pregătirea cadrelor
necesare.
Din investigații s-a mai desprins
și faptul că dotarea centrelor teri
toriale cu echipamente de calcul
este inegală. La Tîrgu Mureș. Timi
șoara, Cluj-Napoca, Iași. Constanța
ș.a., centrele de calcul sint adevărate
unități informatice. de cercetare și
proiectare în profil teritorial, parti
cipă activ la acțiunea de moderni
zare a proceselor de producție din
întreprinderi. Buna dotare cu. calcu
latoare medii-mari. mini și micro
calculatoare, numeroasele echipa
mente terminale necesare teleprelu
crării. eficienta colaborare cu insti
tutul de profil din București Ie în
lesnește rolul de promotor în profil
teritorial al tehnologiilor informa
tice. Sint însă centre teritoriale —
și cel din Giurgiu nu este singurul
— care lucrează cu echipamente
„redistribuite" sau mai noi. dar,
oricum, insuficiente sarcinilor la zi.
După cum am aflat, centrul terito
rial din Giurgiu a primit recent un
echipament foarte modern. Dar al
tele, precum cele din Alexandria,
Călărași, Tîrgoviște. Reșița. încă
așteaptă. Cum se descurcă in aceas
tă situație 7 Apelînd. în anumite
perioade, la serviciile oficiilor de
calcul din întreprinderile mari. Am
văzut acest lucru la Tîrgoviște și
la Reșița. Colaborarea în asemenea
cazuri reprezintă totuși un paliativ.
în unele centre și oficii de calcul
din întreprinderi se lucrează cu
echipamente amortizate. Deși fac

ducția minei, în acest an se va
ajunge la 70 la sută.
Ce ar trebui făcut pentru extin
derea metodei 7 în principal. îmbu
nătățirea aprovizionării minelor cu
grinzi metalice de calitate corespun
zătoare.

Lucrările da pregătiri —
în prim-planul preocupări
lor I Deosebit de problema exploa
tării curente a straturilor de cărbu
ne. pentru ca fiecare mină să-șl
realizeze integral planul de produc
ție un rol important îl are pregăti
rea din vreme a capacităților de
producție. Cu alte cuvinte, este
necesar să se asigure o corelare per
fectă intre abatajele în care se ter
mină exploatarea cu cele care ur
mează să intre în producție. In aceas
tă privință se cuvine să menționăm
că, deși la începutul anului s-a în
registrat un ritm mai lent de lucru
la lucrările de investiții, de deschi
deri și pregătiri a noi fronturi de
lucru, de la jumătatea semestrului I
această activitate s-a intensificat
simțitor. A fost efectul introducerii
unor combine de înaintare și a altor
utilaje și instalații de mare randa
ment, care au făcut să crească rit
mul de lucru, recuperîndu-se o bună
parte din restanțe.
Este de relevat că prin eforturile
Întreprinderilor, precum și prin cele
ale colectivului întreprinderii an
trepriză de construcții și montaje
miniere din Petroșani s-au dat in
funcțiune sau se află în stadiu final
importante obiective de producție,
printre care se numără puțul 3 est,
din incinta minei Livezeni. instala
ția de săpare a puțului auxiliar nr. 2
din Paroșeni, noi orizonturi și
cîmpuri miniere la Lonea și Uricani,
precum și alte numeroase capacități
de producție.
După cum ne relata ing. Gheorghe
Davidescu, director tehnic dezvoltare-investiții din cadrul Combina
tului minier Valea Jiului, la fiecare
mină s-au luat măsuri corespunză
toare pentru recuperarea unor rămineri în urmă. Se tinde oa lunar
să se obțină peste 3 000 ml la lu
crările de săpare și pregătire a noi
capacități de producție.
Ca urmare, in toate întreprinderile
miniere activitatea de investiții cu
noaște un real reviriment. La Paro
șeni, de exemplu, lucrările de pre
gătiri se află mereu în avans. „Este
și normal să fie așa, sublinia Petre
Tudor, inginerul-șef al unității. încă
de pe acum avem pregătită produc
ția pentru acest an și anul viitor,
realizind permanent o corelare co
respunzătoare intre capacitățile scoa
se din producție și cele care sint
puse în funcțiune. Planul la lucrările
de pregătire pe acest an l-am de
pășit cu mai mult de 500 m 1".
Pentru a se grăbi ritmul lucrărilor
de investiții, minerii din Lonea, în
urma unui schimb de experiență
efectuat la constructorii hidrocen
tralei Rîul Mare-Retezat, aplică, cu
mult succes metoda de betonare a
lucrărilor miniere din subteran prin
folosirea de instalații românești. Din
păcate. în alte unități miniere s-au
făcut pași foarte timizi în această
direcție, iar în unele nici măcar nu
se manifestă intenția de a prelua
această tehnologie deosebit de efi
cientă.
Iată o problemă care trebuie să
stea în atenția conducerii combina
tului minier, a organelor și or
ganizațiilor de partid din între
prinderile miniere întrucît tehnologia
de betonare a galeriilor este de na
tură să asigure un impuls considerabil lucrărilor de pregătire din
subteran.
Așadar, deși problemele folosirii
cu înalt randament a mijloacelor
tehnice sînt deosebit de complexe,
există o scrie de soluții care, apli
cate perseverent, cu rigurozitate,
dau rezultate dintre cele mai bune.
Ceea ce trebuie făcut însă în mod
organizat, cu insistență și fermitate,
este extinderea rapidă a experien
ței inaintate, a metodelor eficiente
de lucru in toate minele din această
zonă.

Sabin CERBU

corespondentul „Scinteii

față, uneori cu indici buni de utili
zare, calculatoarele ajunse la „vîrsta
pensionării" — cu un grad avansat
de uzură fizică și morală — acuză
tot felul de... reumatisme. Un nou
eșalon de echipamente va trebui să
le ia locul. De asemenea, in nume
roase întreprinderi. în programele
do modernizare a producției sint
prevăzute cel puțin patru-cinci apli
cații informatice, imposibil însă
de implementat fără sporirea zestrei
de calculatoare si de terminale.
Prin urmare, cererea de echipamente de calcul. inclusiv de calculatoare de proces, crește considerabil. Fapt îmbucurător, ce denotă
orientarea unităților noastre economice spre aplicarea
___ ,__
pe ___
scarăr largă
a tehnologiilor cu adevărat de vîrf,
care să ducă la ridicarea producti
vității muncii și la sporirea eficien
tei economice. în această privință,
tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza
clar că a crește de citeva ori pro
ductivitatea muncii nu este posibil
decit prin tehnologii noi. prin ma
șini de înaltă tehnicitate. Și calcu
latorul este o asemenea mașină !
Reamintim în acest sens doar citeva
exemple, prezentate recent în pagi
nile „Scinteli". Folosit în aplicații
de gestiune, tehnlco-productive și în
conducerea proceselor tehnologice,
calculatorul contribuie la sporirea
producției anuale cu 4 milioane lei
la Combinatul de oțeluri speciale
Tîrgoviște, cu 6 milioane lei la Com
binatul siderurgic Hunedoara, cu
cite 8 milioane lei la Combinatul
siderurgic Reșița și Ia întreprinderea
de mecanică fină Sinaia. De ase
menea, la creșterea productivității
muncii cu peste 12 la sută la Hune
doara. cu 15.3 la sută la T'rgoviște,
cu 11.2 Ia sută la Reșița. Totodată,
numai în cele trei combinate siderurgioe, la nivelul unui an, gratie
calculatorului și programelor infor
matice aferente, cheltuielile mate
riale au fost reduse cu peste 60 mi
lioane lei.
în ce măsură producătorii de echi
pamente de calcul pot răspunde ac
tualelor cerințe și exigente ale economiei legate de extinderea utilizării sistemelor informatice in producție 7 Este o problemă asupra căreia vom reveni.

Valeria ICHIM

SCÎNTEIA — duminică 30 august 1987

PAGINA 4

------------------------------------

COLOCVIILE „SCiNTEII"

Diversitatea de stiluri

expresie

a originalității și angajării scriitorului
„Literatura trebuie să realizeze opere care să
redea, cit mai variat ca stil si formă, marile
realizări obținute, să înfățișeze epopeea trans
formării revoluționare a patriei" — arăta
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîntarea
rostită la cel de-al III-lea Congres al edu
cației politice și culturii socialiste. Afirmarea
deplină a potențialului artistic al societății
noastre își află temeiul în spiritul dinamic, des
chis înnoirilor, manifestării libere a personali
tății fiecărui creator. împlinirii tuturor talente
lor care bat la porțile consacrării ; este rezul
tatul unei largi deschideri democratice către
toate orizonturile creației, consacrate plenar de

Congresul al IX-lea. Diversitatea de stiluri
și maniere artistice, corespunzătoare diver
sității talentelor individuale, reprezintă ga
ranția afirmării depline a potențialului creator
al culturii, chemată, de la tribuna celui de-al
treilea Congres al educației politice și culturii
socialiste, să exprime în opere durabile vasta
tipologie a omului zilelor noastre, complexitatea
manifestărilor umane, cu izbînzile, frumusețile
și bucuriile, dar și cu acele aspecte negative
care frinează afirmarea noului. Diversitatea de
stiluri — ilustrare a deplinei libertăți de crea
ție si a Înțelegerii interdependenței organice
dintre substanță si expresie — pune in valoare

Unitatea idealurilor și împlinirilor

' socialiste — la temelia afirmării
personalității creatoare
Cultura prezentului românesc nu
este atributul unor minorități pri
vilegiate. ci un imens bun. indivi
zibil. o Operă colectivă care este
generată de eforturile fiecăruia și
ale tuturor, pentru a exprima în
creații cu profunde sensuri aspira
țiile poporului nostru și ale uma
nității.
Niciodată, in patria noastră,
oamenii aflati in serviciul cul
turii n-au tăiat legătura cu ma
sele însetate de adevăr și de
frumusețe, ci s-au socotit tot
deauna factorii stimulatori ai unui
vast proces formativ. Și toc
mai puternica legătură cu viata, cu
multitudinea infătisărilor el. cu di
versitatea formelor de manifestare
umană potrivit însușirilor specifice
fiecărei ființe umane determină
necesitatea varietății in unitate a
formelor de reflectare artistică.
Neizolati de viata socială, alături
totdeauna de popor in clipele cru
ciale ale destinului său istoric, oa
menii de cultură ai României de
azi sint hotăriți să-si nună întrea
ga lor energie creatoare în slujba
colectivității. pentru a transmite
freamătul plenar al umanității acestor păminturi. ritmul eroic al eponcii înfăptuite de ponor, pentru
a surprinde in pagini durabile
chipul eroilor, al constructorilor de
tară nouă, eroii despre care a vor
bit. cu patos umanist, secretarul
general al partidului. în cuvîntarea
rostită la recentul Congres al edu
cației politice si culturii socialiste.
In unitatea lor de gindire si in
varietatea lor expresivă, oamenii
de cultură ai patriei noastre, crea
torii in. toate artele sint si afirmatorii esenței sociale si etice a cul
turii, adversari hotăriți ai oricăror
idei nocive care ar căuta să ridice
ziduri intre variatele forme ale ac
tivității urpflie. stabilind ierarhii
absurde de valori, tulburind senti
mentul statornic de solidaritate,
baza întregii vieți și a oricărei
creații umane ; ei sint in perma
nentă însuflețiți de voința puter
nică de a face' ca luminile culturii
să se răsfringă asupra tuturor. Aoeasta este misiunea culturii si ar
tei in societatea noastră .socialistă :
de a contribui la făurirea unui om
nou, mai bun. și mai generos, și mai
capabil să fructifice, în spiritul ar
monizării cu interesele colectivită
ții. oondițiile de viață, muncă si
afirmare personală.
în această efervescentă generală
se poate observa si emulația ace
lora care tind nu numai să se îm
părtășească de la izvoarele cultu
rii. ci si să se înscrie în nndurile
creatorilor de valori spirituale. Re
vistele literare sint asaltate de for
țele acestor numeroși aspiranți, ce
naclurile înfloresc pretutindeni, in
năzuința legitimă a fiecăruia de a
ineerca să transmită o profundă
impresie, propria vibrație in im
pact cu universul înconjurător.
Dar este absolut clar că nu orice
aspirant poate deveni un creator
de artă. Oricît de intense ar fi ela
nul. tenacitatea, voința încordată,
toate aceste elemente însumate
pentru exercitarea unei activități
nu vor cristaliza în diamantul scă
părător în mii de focuri al artei,
fătță existența talentului. Iar ta
lentul. prin însăsi natura lui adincă, nu este, nu poate fi uniform, ci
divers, diferit, in acord intim cu
personalitatea creatoare a fiecă
ruia. De înțelegerea acestui fapt
definitoriu pentru personalitatea
creatoare depinde însuși progresul
artei si. trebuie spus, atunci cînd
el a fost ignorat am asistat la ela
borarea unor opere uniforme, mo
notone. în esență conventionale —
deși autorii lor erau neasemănă
tori. diverși, cu talente inoonfundabile. Este meritul epocii deschise
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. al tovarășului Nicolae Ceaușescu
de a fi inaugurat o nouă si mare
etapă de creație românească, epocă
în care diversitatea stilurilor de
creație a fost înțeleasă și sprijinită
să se adincească în expresia ope
relor artistice, ca o formă a liber
tății de afirmare a tuturor talente
lor acestui popor atit de dotat.
Desigur. însușirea culturii si a
modelelor nu va putea creg un scri
itor. arta fiind unul dintre cele mai
dificile meșteșuguri umane, cerînd
o infinită căutare și zbatere intru
aflarea, de către fiecare, a sunetu
lui și timbrului propriu. Trebuie să
existe acest mare dar natural, această inefabilă vocație, unică si
irepetabilă pe care o poate cizela
si desăvirși. dar nu genera Însu
șirea culturii. Descoperirea talen
telor poate fi o datorie a tuturor.
Orice creator al artei vine Pe lume
cu o voce proprie, pentru a trans

mite un mesaj sigilat cu pecetea
de neconfundat a personalității
sale. Dar. in același timp, un crea
tor de artă reprezintă si un mo
ment culminant al conștiinței co
lectivității căreia îi aparține. Tot
deauna un scriitor adevărat aruncă
un strigăt nou lumii, adăugind o
vibrația clară literaturii. în glasul
lui. in concordantă cu aspirațiile
colectivității, se va presimți totdea
una setea de dreptate și de frumu
sețe., aspirația spre o eră de liber
tate deplină. Intransigența estetică,
pasiunea etică, tensiunea înaltă cu
care trăiește orioe experiență, cu
care ia atitudine fată de problema
tica spiritualității contemporane
pot impune Pe scriitor ca pe un
exemplar tipic al conștiinței de
sine, de încredere în misiunea de
gravă responsabilitate cu care a
fost învestit, de a fi modelator al
conștiinței umane. Aceasta înseam
nă, cu alte cuvinte, că. inconfundabil. particular, specific unei indivi
dualități creatoare anume, talentul
este, oe de altă parte, pe deplin
aut să facă să răsune idealurile co
munitare. aspirațiile celor multi.
Căci talentul, dacă este adevărat,
nu izolează, ci unește, nu însingu
rează pe creator, ci îl leagă și mai
strins de destinul poporului său.
Talentul este darul prin, eare un
creator autentic poate accede mai
direct si mai deplin la mesajul de.
idei concentrat in existenta istorică
a unui popor. este instrumentul
perfecționat prin care el pătrunde
spre adevăratele izvoare ale spiri
tualității naționale. De aceea, cu
cit diversitatea talentelor si ope
relor va fi mai mare, cu atit spo
resc șansele ca arta, formele de
expresie artistică să redea mai cu
prinzător si mai convingător struc
turile., formele si modalitățile de a
simți, gindi si trăi ale poporului
nostru.
Opera de artă nu este un ‘ rece
simbol sau o abstractă alegorie, ci
o creație, o lume reală si vie. un
proces complex de explorare a rea
lității prin meditație profundă, de
transfigurare sub semnul frumu
seții. prin capacitatea creatoare a
aceluia cane este înzestrat, prin ex
periență si talent, apt să acorde
ideilor substanța nemuritoare a va
lorii spirituale. Fiecare creator
trăiește și creează in intensitatea unică a individualității sale nerepe
tabile. dar înrădăcinat într-un loc
și într-un timp determinate. Există
sentimentul unui deplin acord in
terior cu esența realității Înconju
rătoare. Scriitorii, oamenii de cul
tură sint deschiși ideilor înnoitoa
re. diversității de stiluri si de mo
dalități estetice, celor mai îndrăz
nețe experimente. Platforma ideo
logică unitară nu trebuie să ducă
la uniformizare si sablonizare. ci,
dimpotrivă, ea facilitează, prin în
țelegere și conștiință, manifestările
cele mai diversificate ale energiilor
creatoare din masa poporului. Di
versificarea este echivalentă cu sti
mularea dinamică a gîndirii. cu
cercetarea obiectivă a fenomenolo
giei culturale oontemporane. Tre
buie înțeles, am afirmat-o de atîtea ori. raportul de osmoză între
creație și dezvoltarea umană, faptul
determinant că operele de artă iz
vorăsc din înseși necesitățile si as
pirațiile vieții sociale. Nu se poate
exercita activitatea de creație fără
cunoașterea preoisâ a specificului
fenomenelor literare. Desigur, artei
și literaturii le sint proprii diver
sitatea de stiluri si elasticitatea cu
prinderii. eliminarea exclusivismu
lui si polimorfia. Trăim un timp in
care aceste lucruri sint înțelese,
cînd stimularea si valorificarea for
ței creatoare a artistului sint con
sacrate ca preocupări ale întregii
societăți, conștientă de semnifica
ția umanistă si importanta patrio
tică. in ordinea existentei, a crea
ției cultural-artistice. Creatorul de
azi se simte suflet în sufletul nea
mului său si.'chemat să soarbă din
izvorul limpede și curat al vieții
poporului nostru, răspunde acestei
încrederi prin fapta sa cea mai de
seamă : opera artistică, rodul cu
noașterii. al talentului si al muncii
îndirjite. Iată o realitate ale cărei
efecte benefice pentru întreaga
noastră națiune au constituit indreptățitul prilej al bilanțului în
treprins do recentul Congres al educației politice și culturii so
cialiste. forum democratic în care
creatorul, fată în fată cu reprezen
tanții oamenilor muncii, a resim
țit din plin rostul său. acum și
aici, in permanentul proces de elevare a vieții spirituale a tuturor.

Alexandru BĂLĂCI

Marile izvoare ale tradiției

și ale dezvoltării contemporane
Diversitatea stilurilor este, evi
dent. deopotrivă o condiție și o
consecință a dezvoltării artelor.
Cindva, o estetică normativă rigidă
și împovărată de prejudecăți a cre
zut (poate sincer) că are dreptul
să decreteze care e cea mai potri
vită formă de exprimare a rapor
turilor dintre artist și lumea din
preajmă. Rezultatele au fost, se
știe, discutabile; cu atit mai mult
cu cît opiniile rigide ale susținăto
rilor unei asemenea concepții nu
aveau nici un punct de contact cu
evoluția însăși, firească și com

plexă a artei. Fenomenul s-a pro
dus adesea, in mai toate epocile șl
zonele culturii universale, dogma
tismul unora dintre reprezentanții
mișcărilor de avangardă din pri
mele decenii ale secolului nostru
constituind unul dintre aspectele
cele mai semnificative ale acestei
lipse de perspectivă, ale mărginitei și prezumțioasei nesocotiri a
caracterului însuși al istoriei cul
turii.
Ceea ce s-a uitat nu o dată, chiar
și de unii dintre comentatorii de
bună credință ai artelor, a fost că

specificitatea fiecărei individualități creatoare
intr-un ansamblu de gindire filozofică unitară,
a unei concepții definite de materialismul dia
lectic si istoric, de documentele partidului nos
tru. Asumîndu-și obiective cu adevărat revolu
ționare. demne de timpul prezent, societatea
noastră solicită fiecărui artist, fiecărui creator
să-și aducă, in stilul său propriu, contribuția
inconfundabilă la diversificarea neîncetată a
artei noastre contemporane, o diversificare oe-si
menține, in esență sensul ei fundamental : con
tribuția tot mai mare, mai marcantă la forma
rea unui om nou, la constituirea unei conștiințe
sociale avansa te,, socialiste.

direcțiile stilistice nu sînt adunate
într-un mănunchi in "care fiecare
în parte, atingindu-le pe celelalte,
ar rămîne, totuși, de sine stătă
toare. In realitate, harta culturii
unei epoci anume e extraordinar
de complexă, cu intîlniri și despăr
țiri — mai întotdeauna neașteptate
— ale diferitelor curente artistice.
Nu poate fi contestată legitimi
tatea unui fenomen ce decurge din
diversitatea aspectelor universului
realului însuși : arta unei epoci re
flectă și comentează. în limbajul ei
specific, lumea din adincurile că
reia s-a ivit. O epocă istorică de un
dinamism fără precedent, in care
numai idilismul și comoditatea de
gindire refuză să vadă existenta
unor contradicții, un univers uman
complex șj bogat in sensuri nu
poate crea o cultură uniliniară și
ternă. Diversitatea formelor de
cultură e urmarea diversității for
melor de existentă.
Ceea ce, bineînțeles, nu înseam
nă cituși de puțin că structura mo
dalităților de expresie nu s-ar or
ganiza. coerentă, în spiritul unui
ansamblu specific, exprimind o ti
pologie spirituală, o atitudine fată
de problemele fundamentale ale
vieții și ale cunoașterii umane.
Cînd vorbim despre o școală ro
mânească de artă nu ne gîndim la
o formă stilistică anume, ci înțele
gem prin asta întregul ansamblu
de modalități de expresie, diversi
tatea fiind una dintre trăsăturile
esențiale ale ■ fenomenului româ
nesc.
Semnificativă e, din această per
spectivă. stăruința cu care artiștii
români ai ultimelor decenii se în
dreaptă spre izvoarele tradiției
naționale. Respingind tot mai decis
pitorescul exterior, decorativismul.
convenționalismul, ei recuperează,
in primul find, fondul spiritual al

epocilor de demult, al celor pe te
meliile cărora se clădește, într-un
pilduitor proces de continuitate,
cultura modernă românească. Ei
socotesc, cu deplină dreptate, că nu
iși pot ingădui să nesocotească va
lorile nici uneia din perioadele de
venirii noastre naționale. Respec
tul fată de creația acestui popor,
care a contribuit intr-un chip atit
de insemnat la definirea culturii
universale, se tălmăcește în forme
artistice complexe ce lasă șă li se
deslușească limpede originea, obirșiile specific românești. E și aceas
ta o formă, și incă dintre cele mai
active, de realizare a diversității
stilistice; intr-o istorie a culturii,
de o remarcabilă continuitate, nu
numai deosebirile dintre epoci, dar
și cele ce capătă contur înăuntrul
fiecărei perioade a evoluției depun
mărturie pentru forța de creație a
poporului român. Pornind de la
aceste izvoare, arta contemporană
e, în chip firesc, diversă, năzuind
să exprime, unitar, din unghiul
aceleiași concepții despre lume și
viață, aspirațiile și împlinirile ac
tuale.
O altă caracteristică a culturii
noastre a fost deschiderea spre ma
rile orizonturi ale creației univer
sale. Permanențele, valorile acelor
opere din care se desprind semni
ficațiile umane cele mai profunde
au fost reinterpretate statornic dintr-un unghi propriu de vedere de
artiștii români, ale căror creații au
fost, la rindu-le, surse de sugestii
pentru creația universală. Acest
schimb de valori adaugă, negreșit,
elemente hotăritoare procesului de
definire a viziunii românești.
Diversitatea e, dialectic vorbind,
o condiție esențială a vieții. Și in
artă nu e altfel.

Dan GRIGORESCU

Mărturii convingătoare

despre epocă și oamenii ei
După opinia mea. acesta este spune intr-o carte, intr-o operă li
unul dintre cele mai interesante terară. un rol hotăritor il deține ta
momente ale literaturii noastre din lentul. Un talent nu se poate ex
ultimele patru decenii : nu-mi pare prima. împlini decit in condiții
a fi de virf. deși operele valoroase
prielnice, de sinceritate și încre
in proză, poezie și critică nu lip
dere, care sâ-i dea un imbold și o
sesc. dar nici de regres. în ciuda perspectivă. In reușite ori eșecuri
aparițiilor nesemnificative, ci unul
au un rol de prim-ordin poziția,
de căutări creatoare ce ambi
atitudinea scriitorului in societate,
ționează stabilirea unor noi rapor și poziția, atitudinea societății față
turi, nădăjduim mai fertile, scri- ue scriitor. De ta începuturi și pinâ
itor-realitate. carte-cititor. Este, de azi, literatura noastră a fost cerce
fapt, un moment grav, de confrun tată. periodizată, menținută in
tări și reevaluări, canalizând efor atenție, sub aspecte multiple, de
turile scriitorilor din toate genera către numeroși străluciți critici și
țiile către o literatură capabilă a istorici literari. Peste cite s-au
surprinde in primul rind un puls spus despre arta scriitorilor români
al actualității și stări de spirit re nu indrăznesc să adaug un singur
velatorii pe spații mai întinse și in cuvînt. Insă ca elfilor ce nu operez
profunzime. Este re-cercetată, înde cu uneltele exegetului imi pot în
osebi in proză, o realitate socia gădui o privire mai degajată, ce
listă ce a stat în atenția a două r.u afectează în nici un fel clasifi
generații de scriitori, de pe aceleași cări și valori statornicite. Cred că
poziții ideologice cu înaintașii, dar relația individ-societate, in funcție
de mersul societății, cînd așezată,
cu alte unelte, poate și cu mai
mare gravitate. Experimente, pro cind in convulsii, prefaceri, struc
cedee noi. altele preluate și adap turări fundamentale, a mijlocit,
tate anunță noi orientări. Articole, de-a lungul istoriei, două atitudini
studii de sinteză, cu fundamentări literare, poate mai accentuate in
proză —aș zice două viziuni asu
teoretice solide și lucide. altele,
dimpotrivă, contrariind prin super pra omului. Cu bogată și îndelun
ficialitate, tind către o re-asezare gată tradiție este proza omului
a valorilor-nume și titluri. Exage „supt vremuri". A omului care iși
rările, într-o direcție sau alta, ero acceptă vremea Și se adaptează ei
rile jenante nu trebuie să neliniș fără intreoări chinuitoare ; a celui
care se supune din instinct de con
tească. pe nimeni, căci numai pe
servare. ori interes; a celui obligat
această cale, a discuțiilor deschise,
dar fără sentințe și etichetări, se să se supună ; a celui care se răz
vrătește și este infrint; a celui înpoate ajunge la necesare limpeziri
frînt, dar care iși dă viața cu dem
care să asigure continua. revigo
nitate, convins că idealurile pen
rare a literaturii.
tru care a luptat se vor împlini
Preocupat de mișcarea prozei,
Aspirații, dureri înăbușite.
am parcurs, nu o dată cu îneîntare, cindva.
Această proză a îmbogățit tezaurul
o serie de cărți tipărite în ultimii
ani, aparținînd scriitorilor din toa național și universal cu multe ca
podopere. Marile mișcări socialte generațiile. Este. în general, o
politice. revoluțiile. îndeosebi cele
proză a realismului mai nuanțat
care au învins și au preluat puterea
decit in deceniile trecute, pe par
cele, ori pe mari ansambluri; cu in stat, schimbările permanente,
încredere in construcție, ori supli- primenirile ce intervin in societate,
îndirjirea și încrederea omu
nind-o prin relatarea tip proces- prin
lui în viitor, au deschis și litera
verbal înnobilat de inteligentă, ta
turii
un nou orizont. Incit mi se
lent și cultură; cu poveste, perso
pare firesc să ne întrebăm — și
naj. conflict, „ca pe vremuri", ori
marii noștri scriitori de ieri si “e
antrenind cititorul (nou personaj)
și-au pus întrebarea — în ce
în dezvăluiri și dezbateri, cu ac azi
măsură omul a izbutit să deter
cent pe atmosferă; cu infiltrări de
mine vremurile, să le domine
alegorie și fantastic, sau fără astfel
să revoluționeze. Adaug :
de „impurități". Ficțiunea și docu chiar,
omul
de la noi și de pretutindeni.
mentul coexistă mai mult sau mai
Pentru scriitor, actualitatea națio
puțin armonios. Lăudabilă este fu
nală este tot mai strins legată de
ga de vechile convenții și maniecea internațională, intr-o etapă a
risme. ceea ce înseamnă că, mai
problemelor
cruciale — viață sau
devreme, mai tîrziu. vom avea de-a dispariția vieții,
sfîrșitul. Lupta,
face cu noi convenții și un nou ma
speranțele, ca și primejdiile s-au
nierism. Care și ele vor fi invinse.
ridicat la scară planetară. E o vre
Realismul a dovedit o mare putere
ce se cere stăpinită și domes
de cuprindere, de prefaceri si adap me
Inevitabil, meditația asupra
tări. Evident, această putere ii este ț ticită.
condiției
umane, a identității indi
dată de scriitori, care il modelează
vidului
in societatea modernă, a
și vitalizeazâ permanent, după for
existenței include . si ~ pericolul
mația lor, cu forța lor și pornind
inexistenței, al amenințării ultime
de la interpretări ale realității. în
cu dezastrul unui război fatal pen
ce măsură, prin cărțile acestui mo
tru umanitate. Această stare a lu
ment. ne situăm pe linia marelui
mii
contemporane, generatoare de
sau a micului realism — este o
convulsii, dar și de încredere, de
chestiune ce s-ar cuveni pusă în adinei
prefaceri sociale și morale,
discuție, cu numeroase participări.
de atitudini ferme întru apărarea
De asemenea, cîștigă teren și citi
și eliberarea omului de sub. vre
tori proza parabolică și fantastică.
muri potrivnice rațiunii de a fi a
Constatarea de ansamblu este că
omului, marchează tot mai preg
cei mai multi dintre prozatori vor
nant literatura lumii. își află echi
să spună ce nu s-a mai spus, ori
valențe și in literatura noastră,
măcar să spună altfel ceea ce s-a
contribuind la vitalitatea si dăi
spus. Este ambiția spre noutate,
firească, după ce scriitorul multe nuirea ei. Artiștii, scriitorii Româ
niei socialiste își scriu numele sub
vede, simte, gindește și cîntărește :
opere destinate să mobilizeze con
necesitatea de a spune, din care
să mărească încrederea
se nasc scrierile autentice. De n științele,
în forța lui constructivă,
importanță decisivă este ce spunem omului
ferm convinși că arta și cultura,
despre epocă și oamenii ei. Consi
umanismul sint. cum arăta secre
der dă aceasta este problema-cheie,
tarul general al partidului, incom
problemă ce preocupă și definește
militantismul scriitorului, care, așa
patibile cu politica de încordare si
cum sublinia secretarul general al
război. Iar diversitatea de stiluri,
partidului la Congresul educației
despre care discutăm, nu este decit
politice și culturii socialiste. în
o formă de afirmare și consolidare
noua etapă a revoluției socialiste,
a încrederii în polivalența modali
cînd apar cerințe noi. trebuie să
tăților de manifestare a personali
acționeze in spiritul revoluționar,
tății umane.
în spiritul marilor transformări
care au loc.
X
Nicolae ȚIC
Desigur, in ce spune si cum se

Artă pentru oameni
Nimic nu poate con
stitui adevăratul izvor
de inspirație in făuri
rea unor creații de
artă plastică decit
viata de toate zilele,
cu bucuriile ei, cu
problemele pe care le
ridică și il obligă pe
om să le rezolve. Ma
rile opere de creație
plastică s-au născut in
strinsă legătură cu
realitățile ce ne încon
joară. Acestea sint va
lori ce reflectă viata
filtrată prin sufletul
artistului plastic. În
seși realitățile si eve
nimentele din anii ce
au trecut, mai cu sea
mă după . cel de-al
IX-lea Congres al
partidului, au servit ca
izvor de inspirație
pentru făurirea unor
adevărate opere de
artă plastică, deosebit
de capabile să vor
bească elocvent despre
oamenii muncii din
țar.a noastră și, in ace
lași timp, să se adre
seze lor, . adevăraților
beneficiari ai culturii
contemporane. Ideile
cuprinse in cuvîntarea
pe care secretarul ge
neral al partidului
nostru ' a rostit-o la
marele forum al edu
cației politice și cul
turii socialiste consti
tuie pentru toți crea
torii repere esențiale
de evaluare a muncii
lor de plnă acum side
proiectare a celei de
viilor.
In, cadrul -Filialei
Covasna a Uniunii
artiștilor plastici ac
tivează un mare nu
măr de m.embri, din
care peste 40 sint ab
solvenți ai diferitelor
institute de artă plas
tică. Dispunem de
condiții bune de crea
ție prin atelierele ce
ni s-au pus la dispozi

ție, prin condițiile care
ni s-au creat de a des
fășura o gamă largă de
activități culturale in
reședința de județ si
in mai multe localități
ca : Baraolt. Cernut.
Covasna.
lntorsura
Buzăului. Hăgltig, Tirgu Secuiesc si altele.
Deși Covasna se nu
mără printre județele
mici ale țării, atit din
punct de vedere al
populației, cit și al în
tinderii geografice, ac
tivitatea artistică este
deosebit de rodnică.
Citeva exemple sint
edificatoare :
dispu
nem de două ga
lerii de artă — la
Sfintu Gheorghe și
Covasna — de tabere
de creație profilate pe
sculptura in lemn si
piatră, organizăm ex
poziții personale sau
in grup in diferite lo
calități ale județului,
in întreprinderi și in
stituții. în cluburi
muncitorești, case și
cămtne culturale. Nu
mai in acest an. din
inițiativa filialei noas
tre de creat-ie s-au
organizat expoziții te
matice. ca de exem
plu : „Arpegii plastice
pentru pace“ — com
pusă din trei manifes
tări distincte, prin care
am prezentat vizitato
rilor noștri diferitele
modalități de expri
mare in arta plastică
oferite de grafică, de
culoare sau de formă,
toate închinate unei
generoase idei — aceea a luptei pentru
pace. Anual, orașulstațiune Covasna găz
duiește expoziția in
terjudețeană de artă
plastică : ..Salonul de
vară", manifestare re
prezentativă
pentru
nivelul actual al crea
ției noastre, capabilă

să pună in valoare, o
dată mai mult, faptul
că izvorul artei de aici
și dintotdeauna l-a
constituit viața
și
munca, semenilor noș
tri. făuritori ai civi
lizației socialiste.
In
spiritul idei
lor
cuprinse
in
cuvin tarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu Ia
Congresul
educației
politice si culturii so
cialiste. artiștii plas
tici covăsneni iși ex
primă voința de a crea
lucrări de o și mat
înaltă valoare, de a se
implica în vastul si
permanentul proces de
formare și educare a
omului nou, construc
tor al societății socia
liste. Trebuie să con
tribuim mai mult la
educarea tinerei gene
rații. la elevarea gus
tului elevilor din șco
lile noastre. De ase
menea. ne revine da
toria de a realiza lu
crări de largă utilita
te publică, cum ar fi
decorarea parcurilor, a
zonelor verzi, a unor
clădiri publice, a uzi
nelor, școlilor, cămine
lor
culturale
sau
blocurilor de’locuit, în
așa fel ca mărturii ale.
talentului
artiștilor
plastici să se regăseas
că in toate localitățile
județului. Ne animă
dorința de a ne afir
ma in mai mare mă
sură in estetica urba
nă și rurală, astfel in
cit prin formă și cu
loare să facem mal
frumoase localitățile
noastre, să aducem un
plus de bucurie și sa
tisfacție estetică se
menilor noștri.

PLUGOR Șândor
președintele Filialei
Covasna a U.A.P.

Noua Cosă a științei și tehnicii
pentru tineret din municipiul
Bistrița
Foto Agerpres (M. Aîexe)

tv
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca
de ghiozdan : ..Eroii nu au virstă" (color). Producție a studiou
lui de film TV. Scenariul : Franclsc Munteanu. Regla : Mlhal Constantlnescu. Episodul 0
12.40 Din cununa cinteculul românesc.
Muzică populară.
13.00 Album duminical (parțial color)
14.50 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Porturi dunărene : Calafat
15,00 închiderea programului

IS.OO Telejurnal
19,13 Tara mea azi (color). Epocă de
glorii — Epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat
in
județul Sălaj
19.35 Cintarea
Românie!
(color).
Omagiul
țării.
conducătorului
iubit. Emisiune realizată in cola
borare
cu Consiliul Culturii șl
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură șl edlicațle socia
listă al județului Sălaj
20.15 Film
artistic :
„Damen-Tango”
(color). Producție a studiourilor
sovietice. Premieră TV
21.40 Muzică ușoară (color)
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Luni, 31 august
20.00
20.20
20.40
20,33

Telejurnal
Orizont tehnico-ștlințlflc (color)
Tezaur folcloric
Film in Serial (color). „Cînd pri
măvara va veni". Producție a stu
diourilor Japoneze. Regla : Yo.li
Yamada. Premiul Juriului la cel
de-al IV-lea Festival mondial al
filmului de la Montreal, 1001. Epi
sodul 1
21.35 „Patriei" — versuri și Clnttcu
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Prețuirea clasicilor
...Cit de greu ss scriu
„poveștile" ? „Apăi, de, a
fost de lucru. Două sâptâmini n-am ieșit din
bojdeucă si am scris o
sumedenie de hîrtii. cu
multe, ștersături si adău
giri pe ele, de nu mai
știam nici eu ce mai serte
acolo. Da așa a fost si cu
celelalte povesti, că greu
mai scriu. Parcă trag un
plug sau semăn porumb
in lunca Ozanei" — așa
i-ar fi răspuns reporte
rului autorul poveștii
despre Harap Alb intr-o
inspirată „convorbire imaginară" cu marele po
vestitor pe care o publică
„Tribuna României" in
tr-un număr (342) dedi
cat în întregime lui Ion
Creangă, moștenirii lui
literare, precum și ecou
rilor operei sale în alte
arte
(grafică.
muzică
etc.). Un amplu fotore
portaj. ..Popas la Humulești". ne prezintă imagi
nea de azi a satului de
unde „o bucată de humă
însuflețită" a scris pen
tru toti copiii lumii' ne
muritoarele povesti ale

„viratei fericite". „Nu-1
pot uita — scria Mihai
Eminescu — pe marele
meu prieten, care a știut
in nopțile înstelate petre
cute in cerdacul boideucei de la Iași să-mi cinte
ca un rapsod din alte
vremuri minunatele po
vesti rupte din sufletul
Moldovei, căci glasul lui
avea 'ceva din armonia
divinității". La rindul
său. George Călinescu
definește astfel legătura
dintre scriitor si geniul
poporului : ..Creangă este
o expresie monumentală
a naturii umane in ipos
taza ei istorică ce se nu
mește poporul român,
sau. mai simplu, e po
porul român insusi. sur
prins într-un moment de
genială expansiune". Acestui „moment" i-au fost
consacrate studii întinse
de toti marii noștri cri
tici. istorici literari, scri
itori. Revista „Tribuna
României" adaugă citeva
pagini memorabile aces
tei intinse exegeze. Așa
sint cele semnate, in nu
mărul amintit, de Zoe Du-

mitrescu-Bușulenga („Ar
hetip și modernitate"),
Șerban Cioculescu („O
mare prietenie literară :
Creangă — Eminescu").
Constantin
Ciopraga
(„Exponent al spirituali
tății românești"). Un con
centrat itinerar biografic
(..Povestea vieții lui Ion
Creangă") alcătuiește Ion
Murgeanu, iar Pavel Perfil este reporterul „con
vorbirii imaginare" cu
Ion
Creangă.
Poetul
Gheorghe Istrati notează
„cu tresărire bucuroasă"
faptul că in satul de
baștină al scriitorului
„mai fiecare localnic se
vede un strănepot al lui
Creangă" („Popas la Humulești"). Mărturii ale
contemporanilor scriito
rului (A. D. Xenopol. Grig. I. Alexandrescu. George Panu. Arthur
Gorovei. loan Slavici. Th.
O. Speranția. Jean Bart)
completează
imaginea
vieții si activității mare
lui scriitor cu informații
ce-si păstrează înțelesul
și actualitatea pilduitoa
re. Mari critici și scriitori

Măcar din politețe
Afișe mari, colorate
(numele actorilor scrise
cu litere „de-o șchioapă")
anunțau deunăzi că pe
scena grădinii de Vară din
parcul Herăstrău va avea
loc un spectacol extraor
dinar. prezentat, de Tea
trul satiric-muzical „C.
Tănase". Timpul frumos și
— desigur — numele de
pe afișe au făcut ca in
seara anunțată (luni, 24
august) un public nu
meros să aștepte primul
gong in speranța că va
asista la un spectacol
vesel. deconectant. Pe
măsura „cărții de vizită"
a celor inscriși pe ge
neric. girul reușitei acordindu-1 însuși nu

mele cunoscutului teatru
bucureștean. Din păcate,
încă de la apariția pre
zentatoarei (pentru cîteva
cuvinte adresate publi
cului s-a folosit de un
text scris...) s-a putut ve
dea că, departe de a fi
extraordinar, spectacolul
a fost... o improvizație.
Scena — penibil de
sărăcăcioasă ;
membrji
grupului
vocal-instru
mental — intr-o ținută
neglijentă ;
momentele
muzicale (cu prea puține
excepții) — departe , de
exigențele genului. Două
dintre soliste și-au pre
lungit prezenta in scenă
— fiecare a cintat cîts
patru melodii — și pen-

cinema
• Anotimpul iubirii : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95)
—
9; 11; 13; 15,15;
17,30; 19,30
® B.D. la munte și laJ mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15,45;
18; 20. LIRA (317171) — 15; 17; 19,
la grădină — 20,30
• Program pentru copii și tineret —
9; 11; 13; 15; 17, Serenadă la etajul
XII — 19 : DOINA (16 35 38)
• Pădurea de fagi : FEROVIAR

tru că acompaniamentul
(înregistrat pe bandă)
n-a funcționat bine. Spre
stupefacția și jena cîntărețelor, bineînțeles.
Nemulțumirea publicu
lui (probabil că au sesi
zat-o înșiși cei de pe
scenă) s-a manifestat fi
resc : de pe la jumăta
tea programului, unii
spectatori au început să
părăsească grădina. în
spre final locurile libere
de pe bănci devenind ma
joritare. Doi dintre pro
tagoniștii
spectacolului,
cei ce figurau drept „cap
de afiș" (Alexandru Lulescu și Ciupi Rădulescu)
nu s-au prezentat pe
scenă. Nimeni n-a dat

(30 51 40) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
O Comandă urgentă.
Luminile din
larg : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 15: 17; 19
• A doua variantă :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Cuibul
de
viespi : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Faraonul: SCALA (11 03 72) — 9:
12; 16; 19
• Luna filmului pentru pace și
dezarmare : STUDIO (59 53 15) — 10 ;
12,30 ; 15 ; 18.
• Medalion Alain Delon : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30
• Marele șarpe : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

îi definesc viziunea, spi
ritul si izvoarele operei :
Tudor Vianu („Arta de
povestitor"), Aron Densușianu (..Pecetea spiritului
popular"). Mihai.I Sadoveanu („Unic in sine"),
Pompiliu Constantînescu
(„Primul creator c’e epos“). Garabet Ibrăileanu
(„Creangă este Homer al
nostru").
Bogat si divers ilustrat,
acest număr al revistei
„Tribuna României" de
dicat vieții si operei lui
Ion Creangă izbutește să
ne vorbească despre ma
rele humuleștean ca des
pre un ..contemporan" al
nostru un ..prozatorstră
lucit care, a adus în plină
epocă modernă. într-o operă construită cu o con
știință artistică superioa
ră, — subliniază Zoe Dumitrescu-Bușulenga — o
viziune foarte veche asu
pra lumii provenită din
cele mai bătrine straturi
ale unui subconștient co
lectiv nu numai româ
nesc. ci si european".

M. COSTEA
•

vreo explicație și nici nu
și-a cerut scuze. Măcar
din politețe. Desbre slaba
calitate a spectacolului,
despre motivele absenți
lor trecuți cu litere mari
pe afișe am căutat să
aflăm amănunte. Ni s-a
indicat să luăm legătura
cu responsabilul de re
gie. cu „tov. Vasile". Acesta s-a arătat însă sur
prins de întrebarea noas
tră. spunîndu-ne (incredi
bil!) că... nu știe cine a ab
sentat de pe scenă ! Ne-a
întors spatele și ne-a sfă
tuit "scurt : „Faceți reclamație la direcțiune 1".
O facem pe această cale.

I. DUMITRIU

teatre
O Teatrul National
(14 71 71,
sala
Atelier) : Actorul — 19.30
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala
mică a Teatrului Național) : Silvia
— 18.30
O Teatrul Ciulești (sala -Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vicna — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănâse“ (15 56 78.
grădina
Boema) :
Artiștii șl Boema — 19.30
O Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9.30
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Mesaje ie peste hotare cu prilejiil
marii sărbători naționale a fiomâniei
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

MM

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE
DE CORESPONDENȚII
„SClNTEll"

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi Zilei eliberării României, vă rog să primiți dum
neavoastră și nobilul popor român cele mai călduroase felicitări,
Adresind urări pentru fericirea dumneavoastră personală, folosesc această
ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigurarea înaltei mele con
siderații.

JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele
Republicii Orientale a Uruguayului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țarii dumneavoastră. îmi este plăcut să
adresez Excelenței Voastre, precum și poporului român, in numele poporului
malian. al Partidului Uniunea Democrată a Poporului Malian, al guvernului
fi al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.
Republica Mali urmărește cu mult interes marile realizări ale poporului
român în domeniul edificării naționale, obținute sub înalta și clarvăzătoarea
dumneavoastră conducere.
Aș dori să folosesc această ocazie pentru a reafirma întreaga noastră
disponibilitate pentru, intensificarea excelentelor relații de prietenie și co
operare existente între cele două țări ale noastre.
Vă adresez urări sincere de fericire personală, precum și de prosperitate
pentru poporul prieten al României.
Cu cea mai înaltă considerație.

General de armată MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

Vizita delegației de deputați și senatori din S. U. A.
Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit, simbătă dimineața, delegația de deputați și senatori din S.U.A., condusă
de Steny Hoyer, președintele Comi
siei Congresului S.U.A. pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care
se află intr-o vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii s-a procedat
la un schimb de informații asupra
activității și preocupărilor celor două
foruri legislative, subliniindu-se con
tribuția ce o pot aduce la dezvol
tarea și diversificarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și S.U.A. în domenii da interes
reciproc. S-a evidențiat dorința co
mună de a se intensifica conlucrarea
bilaterală în cadrul unor reuniuni
internaționale in vederea instaurării

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 30 august, ora 21 — 2 sep
tembrie, ora 21. în țară : Deși vremea
va Intra intr-un proces de
încălzire
ușoară, va rămine răcoroasă noaptea
șt dimineața în nord-estul țării. Cerul

unui climat de pace, înțelegere și
cooperare între toate națiunile lumii.
La întrevedere au participat Marin
Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N.,
președintele Grupului român al
Uniunii Interparlamentare, deputați,
membri ai Grupului parlamentarilor
români pentru securitate și coope
rare in Europa.
A fost de față Roger Kirk, am
basadorul S.U.A. la București.
Biroul Marii Adunări Naționale a
oferit în onoarea delegației de depu
tați și senatori din S.U.A. un dineu.

în aceeași zi, oaspeții americani au
avut o întrevedere cu patriarhul
Bisericii ortodoxe române, Teoctist
Arapașu, și au vizitat obiective social-culturale și edilitare din Capi
tals.
(Agerpres)
va fi variabil, mai mult noros in estul
și nord-estul țării. Vor cădea ploi, mal
ales averse, însoțite de descărcări elec
trice, pe alocuri în regiunile estice și
nord-estice. în rest, ploile vor fi Izo
late. vintul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 5 și 15 grade, mai scăzute
în zonele depresionare șl
nord-estul
țării, iar cele maxime, în general, în
tre 24 și 32 grade. Dimineața se :va
semnala ceață slabă.

BACĂU : Cantine
muncitorești
în unitățile economice din jude
țul Bacău funcționează numeroase
cantine muncitorești, microcantine
și bufete de incintă, care asigură
zilnic hrană caldă pentru zeci de
mii de oameni ai muncii. La în
treprinderea minieră Comăneșți.
întreprinderea de postav Buhuși,
Combinatul petrochimic și între
prinderea de utilaj chimic Borzești, întreprinderea de mașiniunelte. ca și în multe alte unități
economice beneficiază de servi
ciile cantinelor mai mult de jumă
tate din personalul muncitor. O
contribuție importantă la îmbună
tățirea calității și diversificarea
gamei de preparate culinare și-o
aduc cele peste 40 de gospodăriianexă. De asemenea, legumele și
zarzavaturile, fructele necesare
fSînt asigurate în mare parte din
grădinile și livezile proprii»
(Gheorghe Baltă).

DOLJ : O nouă
microhidrocentrală
Există și în județul Dolj preocu
pări stăruitoare pentru punerea
in valoare a resurselor energetice
locale. în acest scop, s-a pus in
funcțiune o nouă microhidrocentrală „Fintinele", care poate furni
za in sistemul energetic național
200 kW. După cum ne spunea in
ginerul Gheorghe Stroică, directo
rul întreprinderii de rețele electrice,
Craiova, noua microhidrocentrală,
care folosește barajul de acumulare
existent in apropierea localității
Fintinele, este concepută pe un
sistem original.de funcționare prin
sifonare, soluție ce a permis
scurtarea conductei de aducțiune
și reducerea volumului lucrărilor
de construcție. (Nicolae Băbâlău).

SOVATA : Înnoiri
edilitare
Pentru tot mai numeroșii oaspeți
care vin la odihnă și tratament în
frumoasa stațiune Sovata, a fost
dat în folosință un spațios teatru
de vară cu o capacitate de 600
locuri. Noul edificiu — construit
prin contribuția cetățenilor orașu
lui cu același nume — se adaugă
cinematografului „Doina" și Casei
de cultură din stațiune, oferind
posibilități sporite de petrecere a
timpului liber. De remarcat că în
orașul stațiune Sovata. ale cărui
spații de cazare au crescut de 16
ori in ultimii ani. au fost con
struite. în ultima perioadă, com
plexul Hotelier „Ursul Negru", o
centrală telefonică automată și o
puternică bază de agrement ce pune
în valoare factorii naturali de cură.
(Gheorghe Giurgiu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatele mondiale de canotaj academic
După prima zi a finalelor, România a cucerit 5 medalii
dintre care 3 de aur și 2 de argint
Prima zi a finalelor campionatelor
mondiale de canotaj academic, care
se desfășoară pe lacul Bagsvaerd,
din apropiere de Copenhaga, a fost
marcată de un splendid succes al
sportivilor români, care au cucerit
5 medalii, dintre care 3 de aur și
2 de argint, urcind astfel pe podiu
mul de premiere in toate cursele în
care au luat startul simbătă. O vic
torie detașată au obținut Rodica
Arba și Olga Homeghi. echipajul de
schit 2 rame fără cirmaci. ciștigătoare ale medaliilor de aur. cu tim
pul de 8’00”73/100, pe locurile urmă
toare situindu-se R. D. Germană —
8’06”54/100 și U.R.S.S. — 8’08”78/100.
Un succes net a realizat și echipajul
țării noastre de 4 plus 1 rame, al
cătuit din Mariana Trașcă, Adriana
Chelariu. Valentina Virlan, Veronica

Necula și Ecaterina Oancia, care a
cucerit titlul mondial cu timpul
de 7’30”12 100, intrecînd schiturile
R. D. Germane — 7'34”09/100 și Bul
gariei — 7’40”73/100. Cea de-a treia
medalie de aur pentru culorile spor
tive româneșți a fost obținută de
Maria Sava, la schif simplu — ca
tegoria ușoară, cronometrată pe cei
2 000 m în 8’57”69/100, in fața belgienei. Rita Defauh — 8’57”89 100 și a
sportivei italiene Francesca Bentivoglio — 9'05”58/100.
Cu medalii de argint au fost re
compensate echipajul feminin de
2 visle (Elisabeta Lipă, Liliana
Geneș) și cel masculin de 2 rame
(Dănuț Dobre. Dragoș Neagu).
Astăzi vor avea loc ultimele finale
ale competiției, reprezentanții noștri
fiind prezenți in patru curse.

BOX : „Mănușa Litoralului”
Penultima gală a turneului inter
național de box „Mănușa Litoralu
lui", ce se desfășoară in Sala sportu
rilor din Constanța, a cuprins me
ciuri pentru atribuirea medaliilor de
bronz. încheiate cu următoarele
rezultate : categoria muscă : A. Prisbic (Brașov) b.p. N. Fedosov
(U.R.S.S.) ; categoria cocoș : P. Dro-,
geanu (Medgidia) învinge prin KO
tehnic pe A. Guven (Turcia) ; cate
goria pană : K. Ciumsur (Turcia)
b.p. A. Salaev (U.R.S.S.) ; categoria

CICLISM :'

semimijlocie : V. Dincă (M.U. Bucu
rești) b.p. P.Florea (Medgidia) ; ca
tegoria mijlocie mică : Viktor Gu
sev (U.R.S.S.) învinge prin KO in
prima repriză pe A. Angar (Turcia) ;
categoria mijlocie : P.- Potloagă
(Medgidia) întrece prin abandon in
repriza a Iî-a pe D. Ciubotaru (Si
biu) ; categoria semigrea : A. Bayr
(Turcia) b.p. D. Senciuc (Timișoara) ;
categoria grea : Umer Bairan (Tur
cia) b.p. Șt. Bîrleanu (Hunedoara).
Astăzi, de la ora 16,00, se va des
fășura gala finală.

Azi, start în „Turul României"

Cel de-al 25-lea Tur ciclist al
României începe astăzi din Bucu
rești. unde caravana sportivă va re
veni peste o săptămină. dună ce va
străbate peste 1 230 km. Populara
competiție — ce se desfășoară sub
genericul ..Daciadei" — reunește pe
cei mai buni cicliști ai «tării și. ca
invitați, cicliști din selecționata olim
pică a Norvegiei. în cele opt etape
ale întrecerii vor fi străbătute 14 ju
dețe.
Prima etapă se va disputa ne tra
seul București — Buzău — Focșani.

(Urmare din pag. I)

Nenumărate sint firele
care leagă această familie.
Neculai Anghel, președin
tele comitetului de sindicat
din secție, ne spunea că la
nivelul formațiilor de lucru
s-a încetățenit obiceiul să
se sărbătorească ‘ ziua de
naștere a unuia sau a al
tuia. Orice nouă căsătorie
îi adună în jurul aoeleiași
mese pe toți cei din mîinile cărora ies bijuteriile de
care vorbea Angela Po
pescu.
— Chiar azi se căsătoreș
te o fată de la noi, aflăm
de la Vasile Munteanu, se
cretarul de partid. O chea
mă Lenuța Costea și lu
crează in brigada lui Vasile
Măriuța. Toată brigada se
duce la starea civilă, deși
Lenuța pornește la lungul
drum in doi cu un băiat
care nu este din uzină...
Viorel
Negraia
este
strungar, șef de brigadă.

Startul festiv pe Stadionul tineretu
lui. la ora 12. startul tehnic la ora
12,40. de la borna kilometrică 8 (co
muna Voluntari, pe D.N. 2). sosirea
la Focșani urmind să aibă loc. după
176 km. in fata Sălii sporturilor, in
jurul onei 17. în continuare, etapele
vor fi următoarele : 31 august : Foc
sani — Bîrlad — Vaslui ; 1 septem
brie : Vaslui — Bacău — Piatra
Neamț ; 2 septembrie : Piatra Neamț
— Fălticeni — Suceava ; 3 septem
brie : Suceava — Vatra Dornei —
Bistrița : 4 septembrie : Bistrița —

Este căsătorit cu Măndița.
S-au cunoscut la liceul se
ral. Au o fetiță. Adina, de
cinci ani și șase luni. „La
început soția lucra in altă
parte. Am convins-o să

Tg. Mures — Mediaș ; 5 septembrie :
Mediaș — Sighișoara — Brașov ; 6
septembrie : Brașov — Cheia — Buf
tea — București.
FOTBAL. • Ieri a plecat Ia Atena
— unde urmează ca astăzi, dupăamiază. să susțină meciul de verifi
care cu formația locală Panathinaikos — lotul reprezentativ al Româ
niei. format din următorii 16 jucă
tori : Lung. Moraru — Iovan. Negrilă. Andone. Nicolae. Ungureanu,
Cristea (Sp. stud.). Bolâni, Rednic,
Mateuț. Klein. Hagi. Lăcătuș. Pițurcă si Cămătaru ® în ultimul mo
ment. F.R.F. a decis ca tînărul mij
locaș Ro.tariu (Steaua) să fie pus la
dispoziția lotului nostru olimpic, care
pregătește, la Bacău, meciul din 3
septembrie cu selecționata olimpică a
Danemarcei.
ATLETISM. Pe Stadionul Olimpic
din Roma au început simbătă Între
cerile celei de-a doua ediții a Cam
pionatelor mondiale de atletism,
competiție la care participă 1 741 de
sportivi și sportive din 165 de țări.
Primul titlu al actualei ediții a
fost cucerit de elvețianul Werner
Guentoer. învingător in proba de aruncarea greutății cu rezultatul de
22,23 m. Concurînd in seriile probei
de 800 m, atleta româncă Mitica
Junghiatu s-a situat ne locul 2. cu
timpul de 2’02”23/100 și s-a calificat
în semifinale.
TENIS. O Finala turneului indivi
dual masculin din cadrul Balcania
dei de tenis de la Belgrad se va des
fășura între jucătorii români Florin
Segărceanu și Adrian Marcu. în
semifinale, Segărceanu l-a eliminat
cu 7—6, 3—6, 6—2 pe iugoslavul Sa
rici, iar Marcu l-a întrecut cu 6—3,
6—3 pe grecul Pavleas. în semifi
nalele competiției feminine, Diane
Samungi (România) a învins-o cu
6—3, 3—6, 6—4 pe Olga Sarpapoulos
(Grecia).

VOLEI. ® în ziua a doua a cam
pionatelor balcanice de volei pentru
echipe de junioare, ce se desfășoară
Ia Șumen (Bulgaria), selecționata
României a întrecut cu scorul de
3—0 (17—15, 15—10. 15—5) echipa
Iugoslaviei.

colegului tău de muntă,
parcă și ținuta c alta, mai
controlată. Inclusiv ținuta
morală.
Desigur, argumentele in
ginerului Miroea Mihăiles-

Familiile muncitorești
vină în uzină, să fim ală
turi".
— Prezența unui număr
atit de mare de familii are
și darul de a cizela carac
tere, comportamente. Se
consolidează relațiile de
respect intre femei și băr
bați sint eliminate unele
accente prea... bărbătești —
uneori și in privința limba
jului — față de femei. Atunci cind femeia de alături
este chiar soția ta, ori soția

cu au greutatea lor ; ele
izvorăsc dintr-o experiență
la cane a fost deopotrivă
autor și părtaș. Intre
argumentele
care ple
dează pentru întărirea fa
miliilor din puternica fa
milie a uzinei se află, mat
presus de toate, cele de
producție. „în ultimii 16
ani, de cind sint aici, ne
spune inginerul Mihăilescu,
nu s-a întimplat ca secția
să nu-și facă planul. Avem

oameni buni, mulți dintre
ei fruntași...".
Secția amintită nu. este
singura din uzină în care
muncesc și trăiesc familii
muncitorești. La mecanicăprelucrări lucrează familiile
Costică și Iordana Dima
(au un băiețel de cinci ani,
Cosmin ; soțul urmează și
facultatea la seral), Viorel
și Jenica Stroe, Tudorel și
Vasilica Ștețan, Dumitru și
Maria Virlan. Vasile și Ro
dica Petcu.
Iar în uzină — alte și
alte familii : Nicolae Boghian cu soția și fiul, Ne
culai Gaiu
cu fiul, Ion
Vînceanu cu soția, Laurențiu Grigoraș cu soția, Emanoil Bogdan cu soția...
Și simpla lor înșiruire
sugerează, parcă, numele
întemeietorilor uzinei de
azi, proprietarii ei adevărați. Muncitori ai marelui
oraș, clădind prin muncă
viitorul lor și al urmașilor
lor.

ia
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încheierea sesiunii Conferinței
pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva «s-au încheiat lucrările sesiunii
din acest an a Conferinței pentru
dezarmare, organism de negocieri
multilaterale format din 40 de state,
printre care si România. în centrul
negocierilor s-au aflat probleme pri
vind interzicerea experiențelor cu
arme atomice. încetarea cursei înar
mărilor nucleare și treoerea la dezar
marea nucleară, prevenirea cursei
înarmărilor in spațiul cosmic, inter
zicerea armelor chimioe și a altor
arme de distrugere in masă, elabo
rarea programului global de dezar
mare.
Delegația română la conferință a
promovat activ pozițiile tării noas
tre, concepția și inițiativele tovară
șului Nicolae Ceausescu cu privire
la imperativul opririi cursei înar
mărilor. în primul rind a înarmări
lor nucleare, al trecerii la dezarma
re. la eliminarea completă a arme
lor nucleare, la reducerea — sub
un control international strict — a
armelor convenționale.
Delegația română a militat pentru
a se asigura conferinței caracterul
unui for efectiv de negociere, care
să elaboreze acorduri și măsuri în
domeniul dezarmării. în acest sens,
delegația țării noastre s-a pronunțat
și a acționat pentru ca problemele
dezarmării nucleare să devină obiect
concret de negociere in cadrul con
ferinței. promovînd ideea lichidării
complete, pînă în anul 2000, a tu
turor armelor nucleare. în acest
context, a fost subliniată importan
ța realizării, cit mai curînd, a unui
acord privind rachetele cu rază
medie de acțiune si operativ-tactice. ca un pas pe calea eliminării
complete a armelor nucleare.
în cadrul dezbaterilor privind pre
venirea cursei înarmărilor in spațiul
cosmic. România a propus încheie
rea unui tratat general asupra fo
losirii spațiului extraatmosferic in
scopuri exclusiv pașnice.
Participînd activ la negocierea
proiectului de convenție asupra in
terzicerii armelor chimice, delegația
română s-a pronunțat pentru asigu
rarea deplinei eficacități a acesteia,
subliniind, totodată, necesitatea ca
reglementarea ce va fi convenită să
nu afecteze dezvoltarea industriei
chimice pașnice și o largă cooperare
internațională în acest domeniu.
în cadrul negocierilor privind pro

gramul global de dezarmare, delega
ția română a formulat propuneri in
vederea convenirii de prevederi care
să răspundă cerințelor actuale ale
unui proces real de dezarmare ge
nerală. A fost relevată semnificația
deosebită a măsurii luate unilateral
de România de a reduce cu 5 la sută
armamentele, efectivele și oheltuielile militare.
Dezbaterile Comitetului special
privind prevenirea cursei înarmărilor
în spațiul cosmic au pus în evidență
cerința unor noi reglementări efica
ce în acest domeniu. în acest sens,
marea majoritate a delegațiilor s-au
pronunțat ca. la sesiunile viitoare ale
conferinței, acestui comitet să i se
încredințeze un mandat de negocie
re efectivă a unor norme juridice
și măsuri corespunzătoare.
Conferința a înregistrat cele mai
semnificative progrese în elaborarea
proiectului de convenție asupra in
terzicerii și distrugerii armelor chi
mice. Au fost convenite pînă acum
reglementări privind declararea ar
melor chimice și instalațiilor de pro
ducere, procedurile de eliminare a
acestora și s-au făcut progrese in
definirea principiilor privind pre
venirea producerii armelor chimice
în industria civilă, precum și func
ționarea organelor și procedurilor ce
vor fi instituite prin convenție.
Lucrările conferinței nu au mar
cat nici la această sesiune depăși
rea stadiului declarațiilor de prin
cipiu în problemele dezarmării nu
cleare. Cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare și prevenirea
unui război nuclear nu au putut fi
create structuri de negociere, iar
punctul privind încetarea cursei
înarmărilor nucleare și trecerea la
dezarmarea' nucleară a făcut doar
obiect de examinare în cadrul unor
ședințe plenare neoficiale.
Conferința nu a reușit finalizarea
unui text de consens al programului
global de dezarmare, urmind ca această problemă să figureze printre
prioritățile sesiunii din 1988, astfel
incit documentul în curs de negocie
re să fie finalizat și prezentat celei
de-a treia sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată
dezarmării, programată să aibă loc
in toamna anului 1988.
Conferința pentru dezarmare îșî va
relua lucrările la 2 februarie 1988.

ZIUA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI
Maiestății Sale SULTAN' ISKANDAR
Suveranul Malayeziei
KUALA LUMPUR
Sărbătorirea Zilei naționale a Malayeziei îmi oferă plăcutul prilej de a
vă adresa sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de multă sănă
tate și fericire.
Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă, in interesul și spre binele popoarelor român și malayezian
prietene, al cauzei colaborării și păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România. Con
stantin Dâscălescu. a trimis o tele
gramă primului ministru al Mala
yeziei, Dato Seri dr. Mahathir Mo
Malayezia — „țara
cauciucului si a cosi
torului". cum era con
semnată lapidar îna
inte de cucerirea inde
pendentei — prezintă
azi tabloul bogat al
prefacerilor netrecute
in viata eoonomicosocială in ultimele trei
decenii care au trecut
de atunci. La Kuala
Lumpur, capitala tării,
ca si in alte orașe, pe
lingă nenumărate edi
ficii în stil modern,
au apărut impozante
platforme industriale,
rezultat al eforturilor
depuse pentru valori
ficarea. în folosul pro
priu, a bogățiilor na
turale. Programul de
industrializare preve
de. astfel, dezvoltarea
în continuare a elec
tronicii
si
altor
ramuri ale tehnici’ -ie
vîrf. în același timp,
industria extractivă si
exporturile de materii
prime ocupă ne mai
departe un rol însem
nat în economia tă
rii. în prezent, pe lin

hamad, cu ocazia
acestei țări, prin
calde felicitări și
nătate și succese

gă cositor, s-a trecut
si la exploatarea altor
bogății ale subsolului
— țiței, minereuri de
fier si mangan. cu
pru. bauxită, cărbune,
wolfram. Totodată, au
fost alocate importan
te fonduri pentru mo
dernizarea agricultu
rii — ramură de bază
a economiei malayeziene — si pentru ex
tinderea
irigațiilor,
obtinîndu-se produc
ții sporite de cereale
si plante textile. Se
acordă, de asemenea,
atenția cuvenită dez
voltării învătămîntului. formării de cadre
necesare tuturor sec
toarelor de activitate.
Deși situate la mari
depărtări. între Româ
nia si Malayezia s-au
statornicit si se dez
voltă relații de priete
nie si colaborare, pe
baza stimei si respec
tului reciproc, depli
nei egalități in drep
turi. Cursul ascendent
al acestor relații a
fost impulsionat crin

Zilei naționale a
care îi transmite
bune urări de să
în activitate.

convorbiri sl întîlniri româno-malayeziene. un moment de
semnificație
istorică
înscriind vizita efec
tuată de tovarășul
Nicolae
Ceausescu,
împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu, in
Malayezia. Declarația
comună adoptată cu
acest prilei. alte acor
duri si înțelegeri con
venite intre cele două
țări deschid ample
perspective cooperă
rii rodnice între țări
le noastre ne plan bi
lateral. ca si în do
meniul vieții interna
ționale.
Adîncirea si diver
sificarea raporturilor
dintre România și
Malayezia corespunde
pe deplin intereselor
celor două țări si po
poare.
contribuind,
totodată, la promo
varea telurilor păcii
si destinderii interna
ționale. la edificarea
noii ordini economice
si politice mondiale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII
TRINIDAD-TOBAGO

Lucrările Conferinței internaționale privind relația
dintre dezarmare si» dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
-- în continuarea dezbaterilor din
cadrul Conferinței internaționale
privind relația dintre dezarmare si
dezvoltare, vorbitorii au scos in evi
dentă necesitatea abordării acestei
problematici sub toate aspectele ei,
pentru identificarea căilor corespunzătoare in inițierea proceselor de
dezangajare militară si dezarmare,
precum si a celor de orientare a re
surselor astfel eliberate in direcția
progresului economic și social al tu
turor țărilor, in primul rînd al ce
lor in curs de dezvoltare.
Dezarmarea si dezvoltarea repre
zintă doi piloni de bază pentru edi
ficarea securității internaționale — a
declarat reprezentantul R. P. Polone.
Sistemul securității internaționale, a
adăugat el. trebuie să fie construit
pe baza unor reduceri substanțiale
si radicale ale cheltuielilor militare,
care să ia locul escaladei accelerate
a cursei înarmărilor.
Reprezentantul Italiei a subliniat
importanta pe care o acordă tara sa
creării unui forum al cărui obiectiv
să-l constituie definirea modului in
care procesele dezarmării si dezvol
tării se pot stimula reciproc si pot
duoe la o întărire a securității la ni

vel mondial. înțeleasă în ceea ce pri
vește nu numai dimensiunile sale
militare, ci și cele economice.
Actuala cursă a înarmărilor si acumularea unor stocuri uriașe de ar
mamente amenință tot mai grav
securitatea internațională si creează
o atmosferă de suspiciune, neîncre
dere si confruntare în raporturile in
ternaționale — a apreciat reprezen
tantul Kuweitului. De asemenea, el
a arătat că Încetarea cursei înarmă
rilor si înfăptuirea unor măsuri
practice de dezarmare s-ar răsfringe
pozitiv asupra ansamblului vieții in
ternaționale. contribuind. între altele.
Ia îngrădirea sferei de acțiune a po
liticii de forță si la crearea unor
■condiții propice pentru eliminarea
focarelor de tensiune si conflict exis
tente în diferite regiuni ale lumii.
Reprezentantul statului Lesotho a
apreciat că Organizația Națiunilor
Unite are de jucat un rol de însem
nătate vitală în promovarea dezar
mării si a dezvoltării. El a apreciat
că O.N.U. trebuie să acționeze pen
tru mobilizarea voinței politice a tu
turor statelor în vederea înlăturării
obstacolelor existente în calea anga
jării unui proces real de dezarmare.

Pentru aplicarea prevederilor acordului de pace
în America Centrală
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). —
într-o declarație făcută televiziunii
argentiniene, ministrul relațiilor
externe al Argentinei, Dante Caputo,
a evidențiat caracterul pozitiv al
creării, în Nicaragua și Salvador,
deocamdată, a. Comisiilor de verifi
care și urmărire a aplicării preve
derilor Acordului de pace în Ame
rica Centrală, semnat la 7 august, la
Ciudad de Guatemala, de președinții
statelor centro-americane — relatea
ză agenția Prensa Latina. Argentina
— a spus el — consideră că pacea
in America Centrală poate fi reali
zată prin aplicarea simultană a unui
pachet de măsuri menite să includă,
între altele, democratizarea vieții
politice din regiune, incetarea acțiu
nilor de destabilizare politică și

ÎNTREVEDERE. Deng Xiaoping,
membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Chinez, președintele
Comisiei Centrale Consultative a
partidului, a avut, simbătă. la Bei
jing. o întrevedere cu NUde Jotti,
membră a Direcțiunii P.C. Italian,
președinta Camerei Deputatilor a
parlamentului italian, aflată într-o
vizită in R.P. Chineză, in fruntea
unei delegații a_ comuniștilor ita
lieni. In cadrul convorbirii avute
au fost abordate, cu
prioritate,
aspecte ale dezvoltării în diverse
domenii a R.P. Chineze — preci
zează agenția China Nouă.

ÎNTR-O DECLARAȚIE a Minis
terului de Externe al Albaniei, di
fuzată la Tirana cu ocazia încetării
stării de război dintre Albania și
Grecia, guvernul Albaniei si-a ex
primat convingerea că dezvoltarea
unor relații de prietenie intre cele
două țări va servi intereselor păcii
si securității atit in Balcani, cit și
in alte regiuni ale lumii, transmite
agenția de presă A.T.A.
PROBLEMELE
DEZARMĂRII
au o însemnătate majoră in cadrul
politic de menținere și con^solidare
a păcii — se spune într-o aecla-ație a conducerii Partidului Socia
list din Austria dată publicității la
Viena. Documentul subliniază că
Partidul Socialist — principala
formațiune a coaliției guvernamen
tale din Austria — se pronunță
pentru dezarmare și instituirea

amestec străin în treburile interne
ale popoarelor centro-americane și
respectarea strictă a principiului
autodeterminării popoarelor.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
într-o declarație făcută presei spa
niole la sediul din New York al
O.N.U.. secretarul general al Națiu
nilor Unite, Javier Perez de Cuellar,
și-a exprimat satisfacția față de ini
țierea procesului de pace în Ame
rica Centrală de către statele din
regiune — transmite agenția EFE.
Referindu-se la o serie de probleme
cu care se confruntă țările centroamericane, el a menționat că solu
ționarea acestora trebuie realizată
de înseși statele respective.

Domnului NOOR MOHAMMED HASANALI
Președintele Republicii Trinidad-Tobago
PORT OF SPAIN
Cea de-a XXV-a aniversare a proclamării independenței țării dumnea
voastră imi oferă prilejul de a vă adresa, in numele poporului, român și al
meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres si bunăstare poporului Republicii Trinidad-Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul statului Tri
nidad-Tobago sărbă
torește la 31 august
împlinirea a 25 de
ani de la dobindinea
independentei, act ca
re avea să înscrie
tara ne drumul edifi
cării unei vieți noi. de
sine stătătoare.
Descoperite de Columb în 1498. Trini
dad si Tobago au îm
preună un teritoriu
de 5 128 kmp. neprezent.înd aproape în
treaga suprafață a
celor șapte insule ce
intră în componenta
acestui stat, situat in
apropierea litoralului
venezuelean. Insulele
au rămas sub domi
nația spaniolă pină
la
finele secolului
al XVIII-lea, cind
au devenit posesiuni

britanice : intre anii
1958 si 1962 au făcut
parte din Federația
Indiildr de Vest.
După
dobîndirea
Independentei, poporul
tinărului stat s-a an
gajat cu toate forțe
le pentru înlăturarea
urmelor adinei ale
îndelungatei dominații
coloniale. Autoritățile
de la Port of Spain
au adoptat un ansam
blu de măsuri meni
te a modifica fiziono
mia economi co-socială
a insulelor. Acțiunile
întreprinse pe linia
valorificării resurse
lor de materii prime,
în special a zăcămin
telor de titei si gaze
naturale, ca si a di
versificării economiei
naționale au căpătat
noi impulsuri o dată

PORTUGALIA

Parlamentul a aprobat programul noului guvern
LISABONA 29 (Agerpres). — Par
lamentul Portugaliei a aprobat pro
gramul noului guvern al țării, in
urma unor dezbateri controversate,
în cadrul cărora partidele de opozi
ție au criticat mai multe prevederi
ale acestui document, care, ca orien
tare generală, favorizează păturile
avute și dezavantajează masele largi
de oameni ai muncii, în special in
sectorul social-economic. In baza
noului program, guvernul va promo
va o politică de controlare a creș
terii economice în următorii patru
ani, va trece în mîinile sectorului

ILE DE PRESA

e scurt
unui echilibru militar la un nivel
cit mai redus posibil.

COMANDANTUL
FORȚELOR
ARMATE ITLIPINEZE, generalul
Fidel Ramos, a anunțat, simbătă,
într-o declarație făcută presei,
dejucarea completă a tentativei de
lovitură de stat, precizind că în
tregul teritoriu al țării se află sub
controlul forțelor fidele guvernu
lui și președintelui Corazon Aquino
— informează agențiile EFE și
China Nouă. Militarii rebeli s-au
predat — arată agențiile. Tot
odată se menționează că in
metroul din Manila activitățile
au reintrat in normal. Toate școlile
au fost redeschise, după o zi de
suspendare a cursurilor. Aeropor
tul internațional Manila și cel
pentru curse interne și-au reluat
activitatea, traficul reintrind în
normal.
PAGUBELE PROVOCATE DE
SECETA care a afectat 262 din
cele 407 districte ale Indiei se ri
dică, potrivit estimărilor prelimina

cu proclamarea Re
publicii
TrinidadTobago
în august
1976. Au fost create,
totodată, condiții pen
tru dezvoltarea in
dustriei
siderurgice,
pentru extinderea si
modernizarea portu
rilor. Se depun efor
turi pentru a asigura
populației active locuri
suficiente de muncă.
între România si
Trinidad-Tobago s-au
statornicit si se dez
voltă relații de colabo
rare. bazate ne prin
cipiile deplinei egali
tăți in drepturi, sti
mei si respectului re
ciproc. corespunzător
intereselor
ambelor
popoare, ale cauzei
păcii. Înțelegerii ■ si
colaborării internațio
nale.

re, la peste 20 miliarde de rupii —
informează agenția T.A.S.S. Aproa
pe jumătate clin recolta de cerea
le a fost compromisă.

APEL. Organul de presă al Parti
dului Comunist Paraguayan, ziarul
„Adelante", a lansat un apel la so
lidaritate cu lupta poporului Pa
raguayan pentru transformări de
mocratice structurale, pentru eli
berarea deținuților politici și in
tensificarea acțiunilor de rezistentă
fată de regimul dictatorial al ge
neralului Alfredo Stroessner —
transmite agenția ■ A.D.N. ..Ade
lante" cheamă la acțiuni in favoa
rea eliberării lui Antonio Maidana,
prim-secretar al C.C. al Partidului
Comunist Paraguayan, și a altor
personalități politice democrate paraguayene aflate în detenție, victi
me ale represiunii declanșate de
regim împotriva persoanelor cu
vederi progresiste din țară.

privat o serie de întreprinderi și
ramuri economice de stat, va extin
de drepturile patronatului și mo
nopolurilor străine de a efectua
concedieri și va putea tergiversa
aplicarea reformei agrare.
In domeniul politicii externe, gu
vernul intenționează să dezvolte
cooperarea cu celelalte țări din
Piața comună și din N.A.T.O. și să
accepte construirea, pe teritoriul
Portugaliei, a unei stații de urmă
rire a obiectelor artificiale lansate
în Cosmos — măsuri criticate sever
de partidele de opoziție portugheze.
au trăit în diverse regiuni ale glo
bului de-a lungul secolelor. Dicțio
narul — intitulat „Oameni ai pla
netei albastre" — cuprinde articole
dedicate unui număr de circa 170 000
de personalități marcante din toate
domeniile de activitate, transmite
agenția T.A.S.S.

MASURI. Autoritățile iugoslave
au adoptat o serie de măsuri pro
filactice. menite să prevină con
tractarea și răspîndlrea sindromu
lui
imunodeficienței
dobindite
(S.I.D.A.). în rîndul acestor mă
suri se situează și analiza obliga
torie a singelui donatorilor. Potri
vit datelor oficiale, pînă în mo
mentul de față în Iugoslavia viru
sul S.I.D.A. a fost depistat la 377
de persoane. Opt bolnavi au dece
dat, iar patru se află intr-o stare
gravă.

ORAȘUL SPANIOL SEVILLA va
fi declarat, anul acesta, „patrimo
niu al umanității", a anunțat, la
Malaga, directorul
general al
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow.
El a afirmat, după cum arată agen
ția EFE, că această decizie se da
torează rolului pe care l-a jucat
Sevilla în cultura europeană, inceDICȚIONAR. în capitala Ka- . pind din secolul al XV-lea, pre
zahstanului, orașul Alma Ata, este
cum și monumentelor sale de artă
în curs de pregătire un original
și arhitectură veche, arhivei remar
cabile pe care o deține.
dicționar al personalităților care
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SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ROMÂNIA - O TARĂ A MUNCII, A PĂCII Șl DEMNITĂȚII
Articole și comentarii ale presei internaționale consacrate țării noastre cu prilejul
marii sale sărbători naționale
Semnificațiile profunde ale actului istoric de la 23 August
1944, care a deschis calea unor prefaceri revoluționare în
dezvoltarea economico-socială a României, a dus la afirmarea
ei tot mai puternică în ansamblul vieții internaționale, con
tinuă să fie amplu evidențiate în numeroase publicații din
diferite țări ale lumii.
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Ziarul „KUWEIT TIMES"
consacră un supliment special
României, prezentînd pe larg
marile realizări obținute de
poporul român pe calea pro
gresului economic și social,
rolul activ și constructiv pe
care țara noastră îl are în viata
internațională, inițiativele de
amplu ecou ale președintelui
Nicolae Ceaușescu în slujba
cauzei dezarmării și păcii. Este
prezentată, de asemenea, bo
gata activitate științifică a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.
In articolul intitulat „Lupta
neobosită
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru pa
cea mondială" se subliniază
între altele : „Există multi oa
meni de stat care doresc pacea
în lumea noastră contemporană,
frămintată de tensiuni econo
mice, politice, morale și mai
ales militare, dar lupta lor re
prezintă doar un efort izolat.
Totuși există cîțiva oameni care
se bucură de prestigiu și influ
ență asupra politicienilor, pen
tru că ei înșiși sînt mari
personalități politice care pot
aduce speranță și hotărîre. Una
dintre aceste personalități este
președintele
României
—
Nicolae Ceaușescu.
De 22 de ani, poporul român
și-a încredințat destinul condu
cerii unui asemenea remarcabil
politician, a cărui personalitate
este o îmbinare de patriotism și
internaționalism. Această pe
rioadă de 22 de ani in istoria
României este numită, pe drept
„Epoca Nioolae Ceaușescu", de
oarece o nouă epocă, fără pre
cedent, s-a deschis pentru po
porul român.
Astăzi, cînd tensiunile se agra
vează in lume și dreptul fun
damental al popoarelor la pace
este în pericol, inițiativele sale
de pace. în calitate de conducă
tor al României moderne. au o
profundă semnificație interna
țională.
Nicolae Ceaușescu luptă pen
tru destindere, pace și edifi
carea unei lumi noi, fără arme
și războaie.
Progresele României in do
meniile vieții economice și so
ciale, politica internațională
realistă și constructivă a lui
Nicolae Ceaușescu au făcut ca
lumea să vorbească ou respect
și înaltă considerație despre
personalitatea proeminentă a
președintelui României.

Cel mai de seamă sol al po
porului său, reprezentant ilus
tru al României în relațiile in
ternaționale, a vizitat numeroa
se țări de pe toate continente
le — socialiste, in curs, de dez
voltare și dezvoltate — indife
rent de orânduirea lor socială, și
a primit vizita unor conducători
de state, cu toate aceste ocazii
fiind semnate documente im
portante. România și-a extins
relațiile diplomatice, economioo-științifice și culturale cu tot
mai multe țări.
în cadrul acestor relații,
România plasează pe prim-plan
lupta pentru pace, deoarece,
așa cum afirmă președintele
Nicolae Ceaușescu, pacea tre
buie apărată și consolidată.
în concepția sa, această luptă
se poate bucura de succes nu
mai prin unirea eforturilor tu
turor popoarelor și forțelor pro
gresiste pentru oprirea cursei
înarmărilor pe Pămînt și în Cos
mos, pentru o reducere substan
țială a armelor convenționale și
nucleare și asigurarea unei vieți
pașnice pentru popoare.
Nicolae Ceaușescu s-a adresat
în mod deschis șefilor de stat
din Europa și din întreaga
lume, chemîndu-i să-și unească
eforturile pentru a opri cursa
înarmărilor, in primul rind a
celor nucleare. El a subliniat că
această unitate trebuie realiza
tă înainte de a fi prea tîrziu,
înainte ca viata să fie distrusă.
Ca țară europeană și iubitoa
re de pace. România a procedat
unilateral la o reducere cu 5 la
sută a armamentelor, trupelor
și cheltuielilor militare. Această
nouă acțiune politică, izvorîtă
din
inițiativa
președintelui
Nicolae Ceaușescu, a fost apro
bată de întregul popor în ca
drul unui referendum național,
în același timp. România a
adresat un apel tuturor statelor
lumii pentru a trece la acțiuni
similare.
Inițiativa României a avut un
larg ecou internațional, atît prin
caracterul său unic, cit și prin
mesajul ei umanist.
Doctrina președintelui
Nicolae Ceaușescu este clară :
Nu există altă cale de iecterc din
situația periculoasă generată de
cursa înarmărilor decît cea a
trecerii Ia tratative, indiferent
dacă sînt ușoare sau grele
Realizarea unor acorduri reale
pentru
dezarmare generală
este o cerință fundamentală a
cauzei păcii".

Elena Ceaușescu,
'remarcabil savant și om politic
în cadrul suplimentului său
special,
ziarul
„KUWEIT
TIMES" publică un articol dis
tinct intitulat „Elena Ceaușescu
— savant și om de stat",
în care se arată : „Dr. Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, este pre
ședintele Comitetului Național
pentru Știință și Tehnologie,
organism de stat însărcinat cu
coordonarea politicii de dez
voltare a științei și tehnologiei
in România.
Academician doctor inginer
Elena Ceaușescu conduce și
coordonează întreaga activitate
științifică din domeniul chimiei
și aplicării tehnologiilor avan
sate în industria chimică din
România.
Concomitent cu bogata sa
muncă științifică, desfășoară o
intensă și multilaterală activi
tate pe tărim social și politic,
înainte de război a activat în
cadrul organizației revoluționa
re a tineretului — Uniunea Ti
neretului Comunist — și in ca
drul sindicatelor, unde a înde
plinit sarcini de răsoundere.
Din anii ’33 este membru al
Partidului Comunist Român".
După ce se prezintă funcțiile
deținute de tovarășa Elena
Ceaușescu pe linie de partid și
de stat, precum și bogata acti
vitate desfășurată în domeniul
relațiilor internaționale. în ar
ticol se relevă :
„împreună cu președintele
Nicolae Ceaușescu. a făcut nu
meroase vizite oficiale în țări
din Europa, Asia, Africa, Ame
rica Latină, precum și în
S.U.A.
Ca recunoaștere a meritelor
sale științifice. dr.
Elena
Ceausescu a fost aleasă mem
bru de onoare al Societății In
ternaționale de Chimie Indus
trială. membru activ al Acade
mici de științe din New York,
rmmbrt de onoare al Colegiu
lui chimiș'.ilor și inginerilor
rhimisti din Costa Rlca. mem
bru de onoare al Consiliului
universitar și al Consiliului de
conducere al Universității cen
trale din Ecuador, membru de
onoare al Școlii de știința in

formaticii a Universității cen- *
trale din Ecuador. Este profe
sor onorific al Universității na
ționale de inginerie din Peru,
membru de onoare al Institu
tului american al chimiștilor
(Washington — S.U.A.). „Doc
tor honoris causa" al Universi
tății din Buenos Aires și al Universității din Sud-Bahia Blan
ca (Argentina), membru de onoare al Institutului ecuadorian de științe naturale. Este,
de asemenea. „Doctor honoris
causa" al Universității femini
ne din Manila (Filipine). mem
bru de onoare al Societății de
chimie din Mexic. „Doctor
honoris causa" al Universității
Yucatan (Mexic).
Elena Ceaușescu deține titlul
de profesor universitar extra
ordinar al Universității națio
nale autonome din Mexic, este
membra de onoare al Societății
de știința polimerilor din Ja
ponia. „Doctor honoris causa"
al Universității din Teheran
(Iran), membru corespondent al
Academiei din Atena, membru
de onoare al Academiei de arte
și științe din Ghana, membru
asociat al Institutului Egiptu
lui, membru de onoare al Aca
demiei de științe a statului
Illinois (S.U.A.), membru de onoare al Institutului regal
de chimie din Marea Britanie și „Profesor honoris
causa" al Institutului politeh
nic din Londra centrală. Este
membru titular al Academiei Eu
ropene de Știinte, Arte și Litere
și membru al Comitetului de onoare al Academiei. „Doctor
honoris causa" al Universității
tehnice pentru Orientul Mij
lociu din Ankara. „Doctor ho
noris causa" al Universității din
Malta, „Doctor în știinte hono
ris causa" al Universității din
Islamabad.
Pentru merite în activitatea
politică și profesională. Elena
Ceaușescu a fost distinsă cu
numeroase titluri, ordine șl me
dalii românești și străine. între
care înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste" și Ordinul
„Victoria Socialismului»" — se
arată în încheierea articolului.
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Președintele Nicolae Ceaușescu,
luptător neobosit pentru pacea
mondială
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Prezență prestigioasă în conștiința
contemporaneității
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu:
campion al destinderii, dezar
mării și păcii", publicația brita
nică ..NEW VOICE" inserează
un amplu articol, pneoedat de o
notă a redacției, în care se spu
ne : „înțelept om de stat.
Nicolae Ceaușescu militează în
mod constant împotriva terorii
și șantajului nuclear, pentru o
lume guvernată de rațiune și
eliberată pentru totdeauna de
spectrul sumbru al războiului și
violenței".
„Politica externă a României
socialiste — se arată în arti
col — al cărei țel este acela
de a servi instaurării în lume a
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gravă a țărilor în curs de dez
voltare, demonstrând că proble
mele lor ar putea fi soluționate
numai cu o parte din fondurile
economisite prin reducerea bu
getelor militare și oprirea
cursei înarmărilor.
Fără îndoială,
activitatea
intensă și
consecventă a
președintelui Nicolae Ceaușescu
în favoarea păcii șl împotriva
terorii și șantajului nuclear a
vitalizat conștiința antirăzboini
că a oamenilor. Prin vocea
prestigioasă a președintelui ei.
România și-a adus o contribuție
deosebită în problema dezar
mării.

In spiritul înaltei răspunderi
pentru destinele omenirii
Cotidianul tunisian de mare
tiraj „L’ACTION" publică un
articol dedicat țării noastre sub
titlul : „Politica României — în
slujba păcii și cooperării", in
care evidențiază marile direcții
ale politicii externe românești,
„România — se arată în articol
— consideră că fiecare țară are
dreptul și datoria de a-și ma
nifesta interesul și responsabi
litatea față de problemele fun
damentale ale omenirii. Astăzi,
ne scena politică a lumii se afirmă un adevărat stil al poli
ticii românești, iar România ac
ționează constant' pentru apă
rarea destinelor umanității. A-

Astăzi, problemele păcii, ale
salvgardării șl întăririi acesteia
pe plan mondial ocupă un loc
distinct, prioritar și permanent
în cadrul orientărilor politicii
externe românești. Se poate
adăuga că poporul român are
bogate tradiții și aspirații de
pace — de secole — puse și
mai puternic în evidență în si
tuația internațională actuală,
cînd un război nuclear ar în
semna pur și simplu distruge
rea vieții pe pămînt. Vocația
pentru pace este o trăsătură
distinctă a sufletului și aspira
țiilor românești șj cei mai în
țelepți exponenți ai acestor as-
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unul sistem durabil de noi re
lații de pace, securitate și co
operare, poartă pecetea gindirii
noi și umaniste a președintelui
Nicolae Ceaușescu.
O analiză aprofundată a
declarațiilor, interviurilor si
acțiunilor
președintelui
Nicolae Ceaușescu arată că
șeful statului român a fost
primul care a arătat gra
vele consecințe pentru pace
ale neangajării în discuții
serioase și oneste pentru în
făptuirea dezarmării. în primul
rind a oelei nucleare, ale re
curgerii la politica de forță și de
ignorare a suveranității altor
națiuni, de amestec în treburile
interne ale altor state.
Președintele României a sub
liniat întotdeauna că dezar
marea și destinderea sînt ele
mente vitale, de interes pentru
întreaga omenire, care nu pot fi
lăsate numai pe seama superputerilor, că și țările mici și
mijlocii trebuie să-și aducă con
tribuția în aceste domenii, de
oarece ele sînt puternic afecta
te de cursa înarmărilor.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a atras în mod permanent aten
ția asupra pericolului escala
dării cursei înarmărilor nuclea
re, al unei confruntări nucleare,
in special în Europa, care s-ar
transforma inevitabil într-un
război mondial. în același timp,
conducătorul României a subli
niat că dezvoltarea continuă a
armamentelor înghite imense
fonduri care ar putea fi utili
zate pentru progresul tuturor
popoarelor. De asemenea, este
profund preocupat de situația

Ca țară europeană, România
participă activ la reaiizarea
unui climat de pace și secu
ritate in Europa, propunînd, la
conferința de la Geneva, o se
rie de măsuri pentru creșterea
încrederii și garantarea păcii.
în același timp, România con
sideră că este necesară adoptarea de măsuri care să
garanteze securitatea și inde
pendenta tuturor statelor.
Datorită activității sale ne
obosite și inițiativelor sale cu
rajoase pentru asigurarea drep
tului fundamental al oameni
lor la viată, personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu
s-a impus în conștiința opiniei
publice internaționale. Pre
ședintele României este nu
numai un om de stat plin de
umanism care și-a asumat răs
punderea pentru cauza păcii,
dar și un mare conducător
care, prin gîndirea și acțiunile
sale, servește cu altruism inte
resele supreme ale poporului
său si interesele dezvoltării
libere și independente a tu
turor popoarelor lumii. De
aceea, eforturile sale active
pentru mobilizarea opiniei pu
blice. a maselor largi populare,
a tuturor forțelor iubitoare de
pace în lupta pentru dezarmare
și pace se bucură de aprobare
entuziastă pe plan internatio
nal, de elogii și respect".
în cuprinsul aceluiași număr
din „NEW VOICE" au mai apărut și articolele : „Priorități
ale politicii externe românești",
„Canalul Dunăre — Marea Nea
gră — una din cele mai în
drăznețe realizări inginerești
aîe secolului XX'* și „Înaltă
tehnologie românească de zbor".
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ceastă politică este rodul gin
dirii și activității președintelui
Nicolae Ceaușescu, eminentă
personalitate politică a țării
sale și a lumii.
Prestigiul unei națiuni — la
scară regională, continentală
sau planetară — nu este strict
legat de dimensiunile sale geo
grafice, de forța sa economică
sau militară. El. se clădește și
se impune prin acțiuni politice
constructive, în conformitate cu
cele mai nobile aspirații ale
epocii, prin contribuția perma
nentă la apărarea valorilor ci
vilizației umane.

pirații au înțeles că pacea este
necesară dezvoltării materiale
și spirituale a popoarelor, în
floririi culturii și științei, reali
zării bunăstării și prosperității.
Aceasta înseamnă că numai pa
cea este cea care oferă cadrul
necesar creației în toate dome
niile. .
Prin vocea cea mai au
torizată — președintele
Nicolae Ceaușescu — România
a făcut cunoscute. în numeroa
se ocazii, opiniile sale în
legătură cu dezarmarea și
nerecurgerea la forță, cu pacea,
față de care poporul român este
atașat fără rezerve".

0 națiune mîndră de realizările ei
Un supliment special consa
crat României publică și re
vista
economică
indiană
„RUPEE TRADE". Pe fron
tispiciul suplimentului este re
produs un citat care subliniază
legătura indisolubilă dintre po
litica internă și cea externă a
României.
în continuare este inserat
articolul „Un August glorios",
din care redăm următoarele :
„în istoria milenară a Româ

desfășurarea războiului. Chiar România a fost alături de în
în ziua următoare, politicienii, vingători, cu capul sus. Ea și-a
observatorii și comentatorii au folosit întregul potențial uman,
scos în evidentă semnificația material și militar pentru obți
și implicațiile acestuia. La nivel nerea victoriei. Peste 540 000 de
strategic. întregul front german soldați au fost angajați în în
din Europa de sud-est s-a pră cleștarea cu inamicul, efortu
bușit, cel de-al Ill-lea Reich rile de război ale tării cifrînpierzînd resursele de petrol, du-se la 1,2 miliarde dolari, la
alimente și materii prime, pre cursul de schimb al anului
cum și un teatru vast de ope 1938. Armata română a plătit
rațiuni. în timp ce armatele un greu tribut : 170 000 morti,
sovietice puteau înainta liber răniți și dispăruți. Cifrele ofi
către Bulgaria, Iugoslavia și ciale plasează România pe locul
Europa centrală. încă din acel al patrulea printre națiunile
moment s-a afirmat că acest care au contribuit la înfrân
eveniment a dat a doua mare gerea Germaniei naziste și ara
lovitură militară Reich-ului na tă că această țară a scurtat cu
zist. după cea suferită la 200 zile războiul.
Stalingrad, războiul fiind astfel
Aceste fapte rămîn în cronica
scurtat.
umanității ca adevăruri eterne
Actul de la 23 August 1944, și permit întregii națiuni româ
înfăptuindu-se în condiții com ne să fie mîndră de ea însăși.
plexe interne și internaționale,
în anul celei de-a 43-a ani
a însemnat chiar mai mult, căci versări a revoluției antifasciste
o dată eu el a început un capi și antiimperialiste, de eliberare
tol esențial în istoria României socială și națională. România
— revoluția antifascistă și anti- se prezintă lumii ca o țară a
imperialîstă. de eliberare națio muncii și demnității. O țară a
nală și socială.
păcii — aceasta este România !
Inițiată, pregătită și condusă Un erou al păcii — astfel este
de către Partidul Comunist Ro considerat președintele ei de
mân — care a dovedit că este către opinia publică mondială".
forța politică cea mai îndrep
Suplimentul revistei indiene
tățită să apere interesele na tnai cuprinde și articolele :
țiunii și a analizat cu clarvi „România — vocația industria
ziune situația, surprinzîndu-i lizării", „România — promotoa
sensurile și evoluțiile, care re activă a respectării indenenși-a îndeplinit în mod eroic denței de stat în viata politică
îndatoririle și responsabilitățile internațională", „Inițiative ale
asumate și a unit sub steagul președintelui Nicolae Ceaușescu
eliberării toate organizațiile privind edificarea unei noi
democratice și patriotice, ma ordini economice internațio
sele largi — revoluția din Au nale" șt „Realizări și perspecti
gust 1944. un act de demnitate ve ale coonerării economice si
națională, a devenit un moment tehnice a României cu țările în
de referință în destinele Româ curs de dezvoltare", închemniei.
du-se cu un articol despre dez
La 9 Mai 1945, cînd au răsu voltarea rodnică a relațiilor
nat ultimele salve ale victoriei, economice româno-indiene.

Nobilul titlu de „Erou al păcii"
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niei — o istorie a muncii și lup
tei unui popor pașnic, neclintit
pe locul pe care s-a născut și
se dezvoltă, hotărât să fie liber
și stăpîn pe destinele sale —
ziua de 23 August 1944 mar
chează un moment crucial.
încununind cu succes efortu
rile de secole făcute de gene
rații după generații. în numele
independenței naționale și su
veranității. evenimentul a con
stituit un punct de cotitură în

Prezenta de un dinamism
fără precedent a țării noas
tre, a președintelui ei în mie
zul actualității internaționale
este subliniată în articolul
„Priorități ale politicii exter
ne românești", publicat în su
plimentul special al influentu
lui ziar austriac „DIE PRESSE",
despre care am relatat într-un număr precedent al zia
rului nostru. „în oele peste
două decenii de cînd in fruntea
țării se află președintele
Nicolae Ceaușescu — se arată
în articol — România s-a afir
mat plenar în viața interna
țională printr-un dialog politic
constructiv, printr-un nobil de
mers consacrat cauzei păcii. în
țelegerii. colaborării și progre
sului în lume.
Valorificînd cele mai înain
tate tradiții de luptă ale po
porului român, gîndirea și ac
țiunea politică ale președintelui
Nicolae Ceaușescu au pus în
lumină perenitatea valorilor de
independență, suveranitate și li
bertate, dorința și capacitatea
poporului român de a acționa
împreună cu alte popoare pen
tru soluționarea problemelor
stringente ale epocii.
în concepția României socia
liste. rezolvarea marilor proble
me ale contemporaneității este
direct condiționată de elimi
narea stării de subdezvoltare,
de adoptarea unor măsuri efi
ciente pentru însănătoșirea eco
nomiei mondiale, pentru ridi
carea nivelului de trai al po
poarelor, de acțiuni hotărâte
în direcția edificării unei noi
ordini economice mondiale.
O asemenea viziune, de largă
perspectivă, cu privire la feno
menele internaționale implică
cu necesitate democratizarea
mecanismelor și structurilor
vieții mondiale, o participare
largă, angajată și responsabilă
a tuturor statelor la soluțio
narea problemelor dezarmării și
subdezvoltării".
în continuare, ziarul face
pentru cititorii austrieci o pre
zentare sintetică a țării noas
tre, într-o amplă casetă sub
titlul „România — în cifre și
date".
Monumentalei construcții Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră
îi este consacrat un alt
articol, care. înfățlșind in
amănunt caracteristicile acestei
căi de apă. „una din cele mai
lungi din lume", subliniază că
realizarea sa „a însemnat un
examen profund pentru întrea
ga economie românească".
Articolul „înaltă competență
și tehnologie de virf încorpo-

rate în aeronavele românești"
pune în lumină realizările
industriei aeronautice din țara
noastră, „purtătoarea și moște
nitoarea de drept a unei înde
lungate și binecunoscute tradi
ții naționale în construcția de
aparate de zbor".
Articolul „Orașul București :
o metropolă in plină dezvolta
re" prezintă pe larg procesul de
sistematizare și modernizare a
capitalei
României,
marile
obiective edilitare construite in
ultimul timp sau în curs de
construcție.
Articolul „Premise încuraja
toare pentru dezvoltarea colabo
rării economice dintre România
și Austria" examinează pe larg
situația schimburilor, comerciale
și acțiunilor de cooperare cu
Austria,
subliniindu-se
că
aceasta „s-a situat, in mod con
stant, printre principalii parte
neri comerciali ai României".
„Nicolae Ceaușescu — Erou al
Păcii". Sub acest titlu, ziarul
mexican „OVACIONES" publi
că. în cadrul suplimentului său
consacrat, personalității tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un
articol în care prezintă pe larg
inițiativele și demersurile pre
ședintelui României
pentru
oprirea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea dezarmării, și
in primul rând a dezarmării
nucleare. „Militînd neobosit
pentru încetarea cursei înar
mărilor, președintele
Nicolae Ceaușescu a elaborat
un amplu program de acțiune,
în care măsurile de ansamblu
se împletesc cu măsuri parțiale,
menite să contribuie la reali
zarea treptată de progrese în
vederea atingerii scopului final
— crearea unei lumi fără arme
Si războaie.
Politica externă a României,
lupta sa consecventă pentru
dezarmare, exemplul nobil ofe
rit omenirii anul trecut, prin
reducerea unilaterală cu 5 la
sută a efectivelor, armamente
lor si cheltuielilor militare (fiind
de fapt prima țară din cadrul
celor două blocuri militare care
a transpus în practică o
astfel de inițiativă). apelul
vibrant adresat de președin
tele României popoarelor pla
netei de a face totul ca anul
1987 să fie un an în care sâ se
treacă hotărit de1 la declarații la
fapte concrete de dezarmare
îl situează pe Nicolae Ceaușescu
în avangarda marilor luptători
neobosiți pentru pace, coopera
re și înțelegere în lume, îi con
feră, de fapt, un nobil titlu, de
„EROU AL PĂCII".

