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23 August 1944-moment deschizător 
de nou făgaș vieții și muncii 

poporului roman
„Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl 

antiimperialistă a deschis calea înfăptuirii revoluției democratice, 
a revoluției socialiste și trecerii la construcția socialismului, a asi
gurat condițiile necesare marilor transformări revoluționare”.

NICOLAE CEAUȘESCU

IN SPIRITUL SARCINILOR SUELIMIfllE BE MIM ME CEWMI

AUGUST

DURATE CÎT MAI SCURTE
DE EXECUȚIE

PE TOATE ȘANTIERELE 
DE INVESTIȚII

In această perioadă. în toate do
meniile si sectoarele economiei se 
desfășoară o activitate intensă, bine 
organizată pentru întîmpinarea marii 
sărbători naționale de la 23 August 
cu rezultate superioare în produc
ție. cu noi și remarcabile fapte de 
muncă. Acestui efort general i se 
alătură, trebuie să i se alăture și 
munca miilor de constructori de pe 
șantierele de investiții, cărora le re
vin sarcini cu totul deosebite în an
samblul acțiunilor întreprinse pentru 
îndeplinirea in cit mai bune condiții 
a prevederilor de plan.

După cum se știe, majoritatea 
obiectivelor de investiții înscrise in 
planul pe acest an se circumscriu 
exigentelor impuse de noua etapă a 
procesului complex de dezvoltare 
intensivă și modernizare a econo
miei naționale. Practic se contează 
pe fiecare nouă capacitate prevăzută 
să fie pusă in funcțiune și care tre
buie să determine atît'creșterea can
titativă. cit si calitativă a produc
ției. Iată de ce. în spiritul sarcinilor 
subliniate in repetate rinduri de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se im
pune ca toate măsurile tehnice și or
ganizatorice care se iau de către 
constructori și montori, in colaborare 
cu furnizorii de utilaje și beneficiarii 
de investiții, să aibă în vedere nece
sitatea scurtării termenelor de exe
cuție a lucrărilor și punerea cit mai 
rapidă in funcțiune a noilor capaci
tăți productive. Această cerință izvo
răște din rațiuni economice bine de

BACĂU : Noi abataje în funcțiune 
în bazinul minier al Văii Trotușului

Sporirea producției de cărbune 
constituie obiectivul principal al 
întrecerii socialiste ce o desfășoa
ră in aceste zile minerii din toate 
sectoarele de exploatare din ba
zinul Văii Trotușului. în acest scop, 
formațiile de lucru folosesc cu 
randament sporit mașinile și mij
loacele din dotare, introduc in sub
teran noi mijloace mecanice, trans
pun in viață măsurile înscrise în 
programele de modernizare și per
fecționare a producției și a muncii. 
Ca urmare a măririi vitezei de 
înaintare, minerii din formațiile 
conduse de brigadierii Simion 
Mierlușcă, Nicolae Colboș și Si

Recoltarea culturilor 
de toamnă 

-temeinic pregătită!
începerea recoltării florii-soare- 

lui constituie primul semn al 
apropierii campaniei agricole de 
toamnă. In condițiile acestui an, 
mai ales in județele situate in ju
mătatea de sud a tării, recoltarea 
florii-soarelui și a porumbului în
cepe mai devreme. Ca atare, orga
nele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organele de spe
cialitate și conducerile unităților 
agricole au datoria să încheie grab
nic toate pregătirile pentru buna 
desfășurare a recoltării culturilor 
de toamna.

Sarcina cea mai importantă în 
moțnentul de fată o constituie în
cheierea lucrărilor de reparații și 
revizii la combine, la diferite alte 
mașini care vor fi folosite in cam
pania agricolă de toamnă, precum 
și la mijloacele de transport. Po
trivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii, in majoritatea ju
dețelor lucrările respective sînt 
avansate, ele fiind urmate de 
recepția utilajelor. Esențial este 
însă ca. în fiecare unitate agricolă, 
să se asigure, pe parcurs, funcțio
narea perfectă a mijloacelor de re
coltare si transport. Așa cum a de
monstrat experiența celorlalți ani, 
aceasta presupune ca unitățile agri
cole si întreprinderile de transport 
să fie sprijinite operativ cu piese 
de schimb necesare efectuării in
tervențiilor ce se impun in timpul 
desfășurării campaniei de toamnă, 
în acest scop este nevoie să se 
asigure realizarea integrală a pro
gramului stabilit de producere si de 
aprovizionare cu piece de schimb 
st cu alte materiale necesare men
ținerii permanente în stare de 
funcționare a tutu-or mijloacelor 
care vor fi folosite la recoltare și 
transport.

Desigur, la strînge-en recoltei un 
mare volum de muncă se efectu ază 
manual, ceea ce pre'upune partici
parea activă la efectuarea acestor 
lucrări a tuturor locuitorilor de la 
sate. Obiectivul urmărit este ca. 

terminate. Fiecare nouă investiție 
racordată la circuitul productiv îna
inte de termenul stabilit asigură re
ducerea fondurilor materiale și fi
nanciare imobilizate pe șantiere, 
precum și sporirea producției in
dustriale, pe scurt, satisfacerea în 
condiții mai bune a necesităților eco
nomiei naționale.

Există, fără îndoială, numeroase 
exemple care demonstrează că atunci 
cînd se iau din timp măsuri pentru 
întocmirea documentațiilor si pregă
tirea forței de muncă, pentru con
tractarea și execuția utilajelor nece
sare. pentru aprovizionarea ritmică 
a șantierelor și asigurarea fronturi
lor de montaj, duratele de execuție 
a noilor capacități de producție pot 
fi substantial reduse. Tot atit de 
adevărat este însă și faptul că. pe 
numeroase șantiere, din cauza unor 
deficiente serioase în organizarea 
muncii îndeosebi, . lucrările se pre
lungesc nepermis de mult. La unele 
obiective, în special din industria ex
tractivă Și sectorul energetic, dar și 
din metalurgie sau industria con
structoare de mașini, din alte dome
nii de activitate, se lucrează de ani 
de zile fără să se poată spune precis 
nici acum cînd vor fi puse în func
țiune noile capacități. In acest sens, 
la recenta, ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a 
criticat faptul că; din cauza unor 
lipsuri manifestate în organizarea 
muncii pe șantierele îfijof obiective 
industriale, există o mare cantitate 
de utilaje nemontate — unele de mai 

mion Potoroacă din sectoarele de 
exploatare Rafira și Asău au pu« 
în funcțiune alte trei noi abataje 
de mare productivitate, cu un căr
bune cu o putere calorifică ridi
cată. Aceasta a făcut ca producția 
zilnică de cărbune a întreprinderii 
miniere Comănești să fie mai 
mare cu aproape 200 tone. To
varășul Ion Cristolovean, inginerul- 
șef al întreprinderii, ne spunea că 
alte 6 abataje se află în diferite 
stadii de execuție la sectoarele de 
exploatare Vermești, Rafira, Asău 
și Lumina, oare vor fi date in cu- 
rînd în circuitul economic. (Gheor- 
ghe Baltă).

printr-o temeinică organizare a 
muncii, floarea-soarelui să fie strîn- 
să în 3—4 zile, porumbul în 30 de 
zile, iar sfecla de zahăr — in 45 de 
zile. Aceasta impune ca în fiecare 
unitate agricolă să fie întocmite 
programe de lucru privind desfă
șurarea campaniei agricole de 
toamnă, care trebuie să prevadă, 
pe baza mijloacelor mecanice exis
tente si a participăr i la cules a 
tuturor locuitorilor de la sate, vi
teze zilnice de lucru la nivelul ma
xim al posibilităților.

Concomitent cu recoltarea, or
gane'e de specialitate au datoria 
să creeze condițiile necesare bunei 
depozitări a producției, spre a se 
evita orice pierderi. Aceasta pre
supune ca. Încă de pe acum. între
prinderile pentru contractarea, 
achiziționarea și păstrarea produ
selor agricole să asigure spatiile 
necesare păstrării produselor, iar 
pentru evitarea staționării mijloa
celor de transport să se organizeze 
la fiecare centru de recepț onare 
un număr suficient de puncte dc 
descărcare. Tot de pe acum este 
necesar să fie stabilite grafice pre
cise pentru livrarea cantităților pre
văzute la fondul de stat, aceasta 
constituind o obligație legală, o în
datorire de mare răspundere pen
tru toate unităt'le agricole. pen
tru toți oamenii muncii din agri
cultură.

în aceste zile premergătoare în
ceperii și desfășurării pe un front 
larg a campaniei agricol? de toam
nă. organele de partid și de stat au 
datoria să pregătească pînă in cele 
mai mici amănunte această impor
tantă acțiune. Ca atare, este nevo e 
ca în toate județele. în toate unită
țile agricole să se încheie grabnic 
pregătirile în vederea stringer! în 
timn scurt a tuturor roadelor 
toamnei, pentru transportarea s' 
depozitarea acestora, astfel îneît 
nimic din reco'tă să nu se piardă, 
totul să fie strîns și păstrat gos
podărește. 

multi ani —, ceea ce a avut ca urmare 
nerespectarea graficelor și termene
lor de dare în funcțiune a unor im
portante capacități de producție. 
Așadar, în activitatea de investiții se 
manifestă încă multe neajunsuri și 
trebuie luate neîntîrziat măsuri, încă 
din aceste zile, pentru mai buna or
ganizare a muncii pe șantiere, pentru 
îmbunătățirea colaborării dintre toți 
factorii cu răspunderi în acest do
meniu.

Luna august, ca de altfel între
gul trimestru III reprezintă o peri
oadă de maximă solicitare pentru 
constructori și montori. pentru furni
zorii de utilaje și beneficiarii de in
vestiții. în acest interval de timp 
sint prevăzute să fie puse în func
țiune numeroase obiective de inves
tiții în energetică și minerit, in chi
mie și petrochimie, în industria con
structoare de mașini. în alte ramuri 
ale economiei. Ca atare, in lumina 
sarcinilor formulate de conducerea 
partidului, este necesar să se acțio
neze cu toată hotărirea pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
mobilizarea Ia maximum a întregu
lui potențial uman și tehnic de pî 
șantiere, a tuturor factorilor care 
concură Ia realizarea investițiilor, 
astfel incit noile capacități să poată 
ti racoTdate cit mai eurind la circui
tul productiv.

Cimpul de acțiune pentru îmbună
tățirea activității de investiții este 
deosebit dd larg și pornește de la 
asigurarea unei asistente mai bune 
din partea proiectanților pînă la im

ECLUZA AGIGEA. Aici bate pulsul navigației pe noua arteră ce leagă 
Dunărea cu Marea Neagră. De aici se dirijează intrările in și ieșirile din 

canal. In fotografie : dispecerul de navigație la pupitrul de comandă

plicarea mai activă a beneficiarilor 
în soluționarea problemelor care se 
ivesc. Un proiect, oricît de bine ar fi 
întocmit, ridică destul de multe pro
bleme in timpul execuției lucrărilor. 
Iată de ce proiectanții trebuie să fie 
mai mult alături de constructori și 
montori. să ofere pe loc, pe șantiere, 
soluțiile necesare pentru urgentarea 
lucrărilor și folosirea mai eficientă a 
bazei tehnice din dotare. Totodată, 
este necesar ca și unitățile industria
le să acorde mai multă atenție exe
cutării și livrării utilajelor în ordinea 
strictă de montaj. în fine, dar desi
gur nu în ultimul rînd, creșterea 
ritmurilor de lucru este condiționată 
de organizarea exemplară a munc’i 
pe șantiere. Fiecare constructor și 
montor trebuie să știe cu precizie, în 
orice moment, ce are de făcut, să 
aibă fixate exact, pe bază de grafic, 
sarcinile ce îi revin și termenele de 
îndeplinire.

Realizarea ritmică a planului de 
investiții pe acest an hotărîtor al 
cincinalului, punerea în funcțiune la 
termenele stabilite și chiar în avans 
a noilor, capacități de producție sint 
cerințe care trebuie să stea perma
nent in atepția organelor și organi
zațiilor de partid, a tuturor munci
torilor și specialiștilor de pe șantiere, 
pentru că de înfăptuirea lor depinde 
îp bună măsură realizarea tuturor 
celorlalte sarcini economice. Acum, 
fiecare zi. fiecare oră trebuie prețui
te și folosite cu maximum de randa
ment,. astfel incit rioile capacități să 
fie racordate cit mai rapid la circui
tul productiv.

Rezultat al voinței întregului nos
tru popor, al unui larg consens na
tional bazat pe necesitatea vitală, 
obiectivă a îndeplinirii unor teluri de 
care depindea insăși soarta poporului 
român, revoluția de eliberare socială 
și nat onală. antifascistă și antiimpe
rialistă din August 1944 a reprezen
tat o strălucită afirmare a hotărîrii 
poporului nostru de a înlătura orice 
dominație străină, de a fi liber și 
deplin stăpin în tara sa. de a-și 
hotărî singur destinele. Acest măreț 
eveniment a constituit o strălucită 
confirmare a realismului strate
giei și tacticii Partidului Comunist 
Român, a modului creator în care 
acesta a aplicat. în condițiile specifi
ce tării, teoria revoluționară cu pri
vire la rolul clasei muncitoare si ne
cesitatea unității ei de acțiune, la 
alianțele politice cu alte clase și 
grupuri sociale, la corelația dintre 
factorii obiectivi și subiectivi, interni 
și externi.

Moment’ de răscruce în istoria po
porului român, actul istoric de la 23 
August 1944 a constituit nu numai o 
strălucită încununare a eroicei lupte 
revoluționare purtate de oamenii 
muncii, de forțele progresiste ale ță
rii, sub conducerea partidului comu
nist. împotriva fascismului și răz
boiului. a dominației imperialiste, ci 
și actul inaugural al unei ere noi in 
istoria multimilenară a ponorului 
român. A început o epocă nouă de 
profunde transformări revoluționare.

( TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R?

- program de muncă pentru partid, pentrn popor

FORȚA REVOLUȚIONARĂ

A IDEOLOGIEI SOCIALISTE
Transformările radicale pe care 

le operează revoluția și construc
ția socialistă în toate sferele vieții 
sociale determină schimbări la fel 
de radicale in privința valorilor 
moral-politice. a idealurilor de 
dreptate, de fericire personală și 
colectivă. Instaurate revoluționar 
și garantate material de relațiile 
sociale socialiste, valorile morale 
ale Socialismului se întemeiază pe 
Considerarea muncii, a efortului 
creator ca unică sursă a sporirii 
avuției naționale, 
a înfloririi pa
triei. a prosperi
tății tuturor și a 
fiecăruia. Aseme
nea noi realități 
si năzuințe so
ciale apar ca 
fiind condiționa
te și conditionînd. 
la rîndul lor. res
ponsabilitatea so
cială. conștiința 
raporturilor din
tre individ și colectivitate, ceea 
ce reliefează, în toată puterea sa, 
adevărul potrivit căruia, revoluțio
nară prin esența ei, conștiința 
omului nou este înainte de toate o 
conștiință politică, o stare de spirit 
revoluționară. Acesteia trebuie 
să-i fie proprii competența civică, 
socială a oamenilor, capacitatea și 
disponibilitatea de a participa activ 
și eficient la soluționarea proble
melor obștii. Cu alte cuvinte, sub 
incidența nemijlocită a practicii 
sociale, dar și prin intermediul 
educației desfășurate de întreaga 
societate și conduse de partid se 
realizează cultura politică a mase
lor, modelarea conștiinței lor din 
perspectiva ideologiei socialiste.

. Deprinderea individului de a se
K__________________________________

LA MIJLOCUL DOBROGEI, FAPTELE PREZENTULUI 

VĂZUTE iN PERSPECTIVA UNUI MĂREȚ VIITOR 

O zi din viața Canalului 
Dunăre-Marea Neagră

Lăsăm în urma noastră 
orașul Cernavodă, admi- 
rind blocurile care înain
tează energic... Căpitanul 
portului Cernavodă (port 
la Dunăre și la Canal), 
comunistul Timoveî Gă- 
lușcă, care indeplinește 
această funcție de un an 
și jumătate, este născut- 
crescut în Cernavodă și 
a locuit aici tot timpul, 
chiar și în perioada celor 
12 ani cînd a lucrat Ia 
„NAVROM" — Con
stanta.

— Orașul este cel de 
acum 12 ani 1 — l-am 
abordat.

— Nu. nu mai este nici 
cel de acum un an, dacă 
vreți să știti. De la o zi 
Ia alta se schimbă ceva. 
Cînd se va contura fa
leza orașului, și asta 
foarte curînd. va fi ceva 
cu totul deosebit de 
văzut I

— Doar aici, pe apă, 
lucrurile se schimbă mai 
puțin...

— Credeți ? Și aici, 
schimbările sînt radicale 
și cea mai importantă 
este aceea că urmează să 
ne mutăm în portul nou. 
cu noua gară portuară 

democratice în societatea româneas
că. epoca cuceririi puterii de către 
clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea și masele largi populare, a 
făuririi României libere, socialiste, 
independente și suverane.

Noua epocă istorică deschisă de re
voluția din August 1944 a cunoscut 
etape, trepte succesive de dezvoltare, 
care au decurs logic și legic, una din1 
alta, toate alcătuind un proces revo
luționar unitar și neîntrerupt, care a 
determinat transformarea radicală a 
societății românești, a structurilor 
sale economice și social-politice, vic
toria orînduirii socialiste și afirma
rea puternică a independentei și su
veranității naționale.

în cursul primei perioade istorice, 
forțele democratice, revoluționare, 
conduse de Partidul Comunist Român, 
au cucerit puterea în stat, asigurînd 
un șir de transformări necesa
re trecerii la revoluția socialistă, 
cum au fost : instaurarea guvernului 
revolutionar-democratic la 6 martie 
1945, abolirea monarhiei și procla
marea republicii în România. Un 
factor decisiv pentru întărirea capa
cității partidului clasei muncitoare 
de a-și exercita rolul conducător, de 
a asigura mobilizarea și unirea in
tr-un singur șuvoi a tuturor forțelor 
revoluționare, democratice l-a con
stituit realizarea unității politice, 
ideologice și organizatorice a clasei 
muncitoare, făurirea partidului revo
luționar unic.

integra organic vieții sociale — 
factor care exprimă și motivează 
acțiunea oamenilor — se instituie 
și se afirmă efectiv într-o operă 
complexă, de durată, pe parcursul 
căreia, alături de practica politică 
in continuă perfecționare pe calea 
fructificării principiilor democrației 
revoluționare, tocmai activitatea 
ideologică are menirea de a genera 
convingeri și a stimula poziții ci
vice, de a „forja" viata spirituală, 
comportamentul oamenilor. în acest 

Funcția socială a educației 
și strînsa ei legătură cu viața

sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat teza perfecționării 
activității de propagandă, a legării 
ei mai strinse de activitatea de 
producție, de întreaga desfășurare 
a vieții din fiecare colectiv de 
muncă și creație.

Critica răminerii în urmă a ac
tivității ideologice, descifrarea cau
zelor acestei stări de lucruri — 
între care, concentrarea forțelor 
principale asupra problemelor eco
nom ico-sociale, părerea că se pot 
obține rezultate economice și fără a 
se acorda atenție specială activității 
politico-educative, subaprecierea a- 
cesteia și delăsarea în munca 
din acest domeniu — au dus 
la concluzia situării activității 
ideologico-educative Ia rangul unui

deja construită, cu toate 
atributele modernității. 
Sintem pe punctul de a 
ne muta, să știti. Trafi
cul tot mai intens pe 
canal ne impune acest 
lucru. Sînt foarte multe 
intrări și ieșiri în canal, 
numai în primele șase 
luni ale anului au trecut 
aproape 4 200 de unități 
navale sub pavilion ro
mânesc sau străin. Nu
meroase convoaie sub 
pavilion iugoslav, aus
triac sau vest-german, 
cate au transportat, în 
total, circa 270 000 de 
tone de mărfuri. Trec și 
nave de agrement, mai 
ales acum. în plin sezon 
estival. Revenind însă 
la transportul comercial, 
trebuie să vă spun că 
zilnic trec pe sub ochii 
noștri convoaie transoor- 
tînd minereu pentru 
combinatele siderurgice 
de la Dunăre, cărbune, 
ciment, balast și altele. 
Vă puteți face o imagi
ne despre acest du-te- 
vino dacă stati fie și nu
mai un ceas în ecluză ; 
acolo se dirijează intră- 
rile-ieșirile pe canal. Vă 
invit... pe apă !

Iată-ne, așadar. îmbar
cați pe tinăra navă 
„Axiopolis", de eurind 
sosită de la constructorul 
său — Șantierul naval 
Oltenița. Căpitanul navei, 
Aristide Neagu, împreu
nă cu șeful mecanic Ni
colae Munteanu ne spun 
că s-au nropus mai 
multe nume pentru nou- 
născuta ambarcațiune, 
dar că „Axiopolis" are 
cîștig de cauză și din alt 
motiv : este numele por
tului ce exista aici încă 
in antichitate, este sim
bolul vechimii unei așe
zări și simbolul unei 
străvechi îndeletniciri...

Pe porțile deschise ale 
ecluzei tocmai ieșea, in- 
dreptîndu-se spre Dună
re. nava „Filiași-12". Un 
convoi compus din im- 
pingătorul cu acest nume, 
precedat de 6 barje în
cărcate cu minereu pen
tru Combinatul siderur
gic Galați : două barje 
de cite 20 000 de tone și 
alte patru de 30 000 de 
tone.

Aveam să întîlnim, apoi, 
plonjînd de aici, de la 
kilometrul 64, la celălalt

Schimbarea calitativă produsă în 
conținutul puterii, la sfîrșitul anului 
1947, a marcat intrarea țării noastre 
într-o etapă nouă, superioară, etapa 
înfăptuirii obiectivelor revoluției și 
construcției socialiste. în acest stadiu 
de dezvoltare. într-o continuitate fi
rească. s-a trecut la lichidarea pro
prietății capitalisto-moșierești și la 
realizarea economiei socialiste uni
tare, la aplicarea criteriilor de repar
tiție a produsului social și a venitu
lui national în conformitate cu prin
cipiile noii orînduiri.

Pornind de la această strategie, 
partidul comunist a asigurat, in 
etapa edificării bazelor societății so
cialiste, dezvoltarea industriei — con
diție esențială a înfăptuirii unor 
schimbări substanțiale în viata po
porului. cooperativizarea agriculturii 
— care a însemnat o profundă revo
luție în viața satului —, crearea 
bazei tehnico-materiale a societății 
socialiste, generalizarea relațiilor de 
producție socialiste în industrie și 
agricultură, făurirea economiei socia
liste unitare, realizarea unei struc
turi sociale, formată din clase și ca
tegorii sociale cu interese fundamen
tale convergente, creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului.

Abordînd Intr-un spirit nou.

Nicolae PETREANU
(Continuare în pag. a V-a) 

obiectiv prioritar al stadiului ac
tual al construcției socialiste. O 
asemenea opțiune pornește de la 
evaluarea rolului conștiinței în 
legătură cu viitorul, de la 
considerarea principială a acti
vității ideologice, sub cele mai di
verse aspecte — propaganda, crea
ția llterar-artistică. mijloacele de 
informare, învățămîntul, cultura — 
ca instrument dinamic de influ
ențare a conștiinței oamenilor, a 
atitudinii lor fată de procese și 

evenimente pre
zente sau previ
zibile, ca instru
ment de „regla
re", de influența
re a comporta
mentului psiho
social. de la indi
vizi luați separat 
pînă la colectivi
tăți largi.

Din concluzia 
potrivit căreia so
cietatea noastră

se află într-o asemenea etapă 
de dezvoltare în care activi
tatea ideologică, politico-educa- 
tivă. nivelul general de cultură 
reprezintă un factor de importantă 
deosebită pentru insăși opera de 
dezvoltare și perfecționare a so
cietății socialiste rezultă cerința 
desfășurării unei asemenea activi
tăți incit să se ajungă la transfor
marea maselor largi populare într-o 
entitate de individualități unite 
prin conștiința intereselor generale 
comune, prin sentimentele nobile 
ale patriotismului socialist mani
festate în activitatea creatoare

Ion MITRAN
(Continuare in pag. a IV-a) 

capăt al Magistralei Al
bastre. la ecluza de Ia A- 
gigea. nava „Filiași-11". 
De altfel, ne-am și îmbar
cat pe nava respectivă, 
parcurgind, de la un ca
păt la altul, Magistrala 
Albastră, prilej de a re
constitui, cu ochii minții, 
imagini care, in urmă cu 
numai cițiva ani. consti
tuiau doar temelia unui 
vis constructiv îndrăzneț. 
Vis care, iată, a prins de 
mult contur, devenind 
realitate vie : Magistrala 
Albastră, grandioasă rea
lizare a poporului nos
tru. operă inițiată de 
secretarul generai al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. măreț 
simbol al nivelului teh
nic și al capacității crea
toare a poporului nostru. 
Iată locurile în. care, nu 
cu mult timp în urmă, 
s-a dat bărbătească bă-

Anlca FEORESCU

Fotografii :
Sandu CRISTIAN

(Continuare 
în pag. a II-a) 
_______ J
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, ANGAJAREA COMUNISTĂ
trăsături definitorii ale activității de partid

COPIII fiecărei familii, 
VIITORUL întregii țări

Prin întregul lor conținut. Tezele 
din aprilie pentru Plenara C.C. al 
P.C.R. constituie o nouă și eloc
ventă afirmare a experienței origi
nale, creatoare, a partidului și sta
tului nostru în edificarea socialis
mului, o remarcabilă contribuție la 
adincirea esenței spiritului revolu
ționar in etapa actuală, a cărui ex
presie cotidiană înseamnă muncă 
plină de răspundere desfășurată sub 
semnul exigențelor sporite ale nou
lui. un mod superior de Înțelege
re, dar mai ales de acțiune, in di
recția perfecționării conducerii ac
tivității economico-sociale, a stilu
lui și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organismelor democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, a valori
ficării depline a tuturor resurselor 
de care dispunem. „Să dezvoltăm 
puternic spiritul revoluționar in 
muncă, in gindire, in toate domenii
le — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în expu
nerea din 
ționăm 
tot ce 
ceea ce 
tualei etape și 
îndrăzneală noul, ceea ce se afir
mă ca o necesitate a dezvoltă
rii societății, atit în ce privește for
țele de producție, cit și în știință, 
in invățămint. in cultură, in în
treaga dezvoltare economico-socia- 
lă“. Prin potențarea spiritului re
voluționar la care cheamă. Tezele 
din aprilie . dobindesc valoarea unui 
cuprinzător program de muncă și 
acțiune revoluționară, menit să a- 
sigure creșterea eficienței activității 
de conducere in general, stimularea 
mai puternică a inițiativei, mobili
zarea conștientă a efortului creator 
al întregului popor.

Care sint — din perspectiva o- 
biectivelor evidențiate în acest do
cument programatic, în celelalte 
cuvintări și expuneri recente ale to
varășului Nicolae Ceaușescu — ipos
tazele cele mai semnificative, 
concrete, ale spiritului revoluționar? 

înțelegem că a fi revoluționar azi 
înseamnă, înainte de orice, să-ți 
faci un crez din lupta neslăbită pen
tru făurirea unei economii de inal- 
tă eficiență ; înseamnă să așezi la 
temelia fiecărei zile de muncă efor
tul tenace, pasionat și responsabil 
pentru realizarea unei noi calități, 
superioare, la fiecare Ioc de pro
ducție. Valoarea și forța spiritului 
revoluționar sint date, prin urma
re, de rezultatele muncii concrete, 
măsurabile, de o aderare profundă la 
exigențele pe care le impune acest 
spirit.

în lumina Tezelor din aprilie, spi
ritul 
nant 
ciență 
dului. 
pează, 
consecvent revoluționarismul 
partidul comunist. Departe de a fi 
o cerință abstractă, rolul conducă
tor al partidului se materializează 
în efortul de cuprindere unitară de 
către fiecare organizație de partid 
a tuturor problemelor și sectoarelor 
de activitate, pentru a asigura creș- 

i terea capacității de angajare a fie
cărui colectiv în realizarea sarcini
lor încredințate, cunoașterea și res
pectarea neabătută a legilor țârii și 
hotăririlor de partid, renunțarea la 
timp la ceea ce a devenit anacro
nic, reconsiderarea soluțiilor și va
riantelor de acțiune. Spiritul revo
luționar presupune, așadar, ca pe un 
dat fundamental, spiritul 
curajul de a spune pe nume lipsu-

cu 
este 
nu

29 aprilie —, să ac- 
hotărire împotriva a 

vechi și perimat, a 
mai corespunde ac- 

să promovăm cu

revoluționar semnifică preg- 
exercitarea cu maximă efi- 
a rolului conducător al parti- 
în fapt, forța care intruchi- 
care promovează cel mai 

este

critic,

rilor. deficiențelor, neajunsurilor, tă
ria de a analiza și stabili corect cau
zele lor, de a oferi soluții și mo
dalități reale de îmbunătățire a 
muncii. Sint cerințe și îndatoriri care 
trebuie să se regăsească la nivelul 
fiecărei organizații de partid, al fie
cărui comunist, de ele depinzînd în
deplinirea de către partid a rolului 
său de centru vital al națiunii, de 
organizator și dinamizator al între
gii activități.

Tezele din aprilie ne-au întărit și 
mai mult convingerea că spiritul re
voluționar nu poate fi decît rezul
tanta unei educații politico-ideolo- 
gice și cultural-științifice perma
nente, desfășurată atît de partid, de 
organizațiile sale, de toți factorii e- 
ducaționali, cît și, în mod deosebit, 
de fiecare comunist, de fiecare om 
al muncii prin efortul neîntreruptei 
autodepășiri.

O elocventă mărturie a spiritului 
revoluționar o reprezintă dezbaterea 
exigentă, angajantă, în toate orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, in organismele de
mocrației muncitorești a tezelor pen-

dețul nostru a obținut cea mai mare 
producție de cereale păioase, livrînd 
la fondul de stat cantități sporite de 
produse.

Dezbaterile au reliefat, deopotrivă, 
cerința unor schimbări calitative 
radicale în modul de gîndire a acti
vității de conducere din unele sec
toare și unități. Și, aceasta, pornind 
de la faptul că lâ producția fizică 
înregistrăm restanțe la unele pro
duse de importanță deosebită, iar 
indicatorii calitativi, de eficiență, 
nu se înscriu in parametrii prevă- 
zuți. Cum este și firesc, măsurile 
adoptate, în urma dezbaterilor, au 
generat un climat de autodepășire, 
o atmosferă de emulație creatoare, 
de exigență și răspundere în fiecare 
unitate. Cu prioritate atenția a fost 
îndreptată spre sectoarele și unități
le unde s-au înregistrat restanțe în 
realizarea planului, mai ales la cele 
din domeniul extractiv și energetic. 
Analizele întreprinse la Schela de 
producție petrolieră și gaze Mar- 
ghita, bunăoară, au dezvăluit unele 
neajunsuri in desfășurarea riguroasă

Preocupări și acțiuni ale organizațiilor 
de partid din județul Bihor

tru plenara C.C, al P.C.R. Dezba
terile — la care au participat nu
mai în județul Bihor, în lunile mai 
și iunie, pește 97 000 comuniști, mai 
bine de 87 000 uteciști, precum și 
alte categorii de oameni ai muncii 
— au prilejuit desfășurarea unor a- 
nalize temeinice, cu un pronunțat 
spirit critic și autocritic, concretiza
te în adoptarea unor programe spe
ciale de măsuri. Faptul că, din cele 
peste 7 400 propuneri formulate în 
această amplă acțiune, aproape 
două treimi vizează perfecționarea 
activității in domeniul economic, a- 
testă necesitatea subordonării stă
ruitoare a muncii noastre politico- 
organizatorice, a inițiativei tuturor 
oamenilor muncii, îndeplinirii ritmi
ce, integrale și în condiții de înal
tă eficiență a planului de produc
ție.

Pornind de la aprecierile din 
teze, participanții la dezbateri au 
evidențiat continuitatea preocupări
lor pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, înfățișind re
zultatele 
analizele 
liminare 
planului , 
vul de partid și cadrele de bază din 
unitățile economice), precum și ac
tivitatea majorității colectivelor de 
îndrumare, sprijin și control consti
tuite pe localități, sectoare de acti
vitate și obiective prioritare. Este 
locul să consemnăm că promovarea 
unui stil de muncă dinamic, anga- 
jant a și avut drept efect o in
tensificare și o mai bună organiza
re a muncii productive, astfel că 
județul a putut înregistra — atît la 
nivelul primului semestru, cit și pe 
șapte luni — depășirea planului 
la producția-marfă, productivitatea 
muncii, investiții total și construc- 
ții-montaj, construcția de locuințe, 
onorindu-se integral contractele sca
dente la export, în condițiile in care 
livrările pe devize convertibile sini 
superioare anului precedent cu o trei
me. în agricultură — amplificind 
preocupările pentru creșterea poten
țialului productiv al solului și apli
carea corectă a tehnologiilor — ju-

bune cu care s-au soldai 
la fața locului, cele pre- 
asupra stadiului realizării 
(desfășurate lunar cu act.i-

a activității de investiții. întărirea 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid la nivelul brigăzilor com
plexe, repartizarea comuniștilor pe 
loeurile-cheie s-au dovedit hotă- 
ritoare in realizarea — începind din 
luna iulie — a planului zilnic la ex
tracția de țiței, existind premise 
certe pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă din prima parte a anului. 
Impulsionarea activității de investi
ții la Schela Suplacu de Barcău, 
îndeosebi a lucrărilor care asigură 
creșterea eficienței combustiei sub
terane, a determinat și aici un în
semnat spor de producție. Debara
sarea de tendințele de justificare și 
automulțumire, întărirea ordinii și 
disciplinei, a exigenței în primul 
rînd față de cadrele de conducere 
au avut drept urmare — și la între
prinderea minieră Dobrești — re
cuperarea restantelor din primele 
luni și depășirea planului de extrac
ție la bauxită. Creșterea eficienței 
analizelor efectuate la fața locului, 
a activității colectivelor de îndruma
re, sprijin și control au stat la baza 
înregistrării unor ritmuri superioare 
de lucru în trimestrul al doilea la 
obiectivele energetice. Ca urmare, la 
sfîrșitul lunii iulie a fost racordat 
la sistemul energetic național cel 
de-al doilea grup energetic de 50 MW 
de la Termocentrala Oradea II, ur» 
mind ca în cursul lunii septembrie 
să consemnăm și începerea acumu
lării pentru hidrocentrala Tileagd 
din cadrul Amenajării hidroenerge
tice a Crișului Repede. Șirul exem
plelor ar putea continua, numitorul 
comun al eforturilor reprezentindu-1
— în spiritul exigent cerut de teze
— creșterea spiritului de răspundere 
la fiecare loc de muncă.

Pentru o ancorare organică a mun
cii organizatorice în slujba realiză
rii planului, trăgînd concluzii prac
tice din dezbateri, ne preocupăm de 
o cit mai eficientă implicare a co
lectivelor de îndrumare, sprijin si 
control in perfecționarea activității 
organizațiilor de bază, știut fiind că 
aici se decid, de fant, rezultatele. 
Concluziile reieșite din dezbateri vi

precădere înlăturarea sti- 
muncă predominant corec- 

prin intervenția 
de multe ori tardivă, 

și întronarea unui mod de lucru 
prospectiv, pe baza unei cunoașteri 
riguroase a stărilor de lucruri. Ne-am 
amplificat, în același timp, preocu
pările în direcția mai bunei organi-. 
zări a sistemului de pregătire și in
struire a secretarilor comitetelor de 
partid, îndeosebi în calitatea lor de 
președinți ai consiliilor oamenilor 
muncii. în acest sens, am trecut 
deja la inițierea unor instruiri și 
schimburi de experiență pe ramuri 
de activitate, precumpănitor meto
dice, privind modul de antrenare a 
comisiilor pe domenii la realizarea 
atribuțiilor conferite de lege, îmbu
nătățirea activității de planificare și 
de control al îndeplinirii hotărîrilor 
adoptate în comun. în ansamblul 
preocupărilor pentru creșterea efici
enței pregătirii cadrelor se înscrie și 
atenția mai mare pe care o acordăm 
valorificării propunerilor și soluții
lor cuprinse în lucrările celor care 
au parcurs diverse forme de perfec
ționare a pregătirii profesionale, 
stabilind ca în acest trimestru fie
care comitet de partid să analizeze 
această problemă.

în spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, ac
ționăm mai hotărit pentru întărirea 
vieții interne de partid, în primul 
rînd pentru creșterea rolului adună
rilor generale ale organizațiilor de 
bază, 
niște, 
în 
conducerii 
activitate.
am regîndit, din perspectiva întă
ririi spiritului revoluționar, acti
vitatea de primire in partid, astfel 
încit acest moment să constituie nu 
numai un act solemn, ci să determi
ne o profundă schimbare în activi
tatea și viața celui care devine co
munist. Pornind de la unele neîm- 
pliniri și abateri din activitatea unor 
comuniști, a unor cadre, am des
prins concluzia că trebuie să îndru
măm și să sprijinim cu mai multă 
consecvență cadrele nou promovate, 
să desfășurăm o activitate mai efi
cientă, mai ales în plan educativ, 
cu membrii de partid după primi
rea lor.

înțelegînd imperativul perfecțio
nării conducerii politice ca pe o 
acțiune continuă, dinamică, urmă
rim desigur îmbunătățirea muncii de 
partid în toate compartimentele ei, 
sporind gradul de angajare a tu
turor comuniștilor — premisă esen
țială pentru întărirea răspunderii co
lective. Pe deplin convinși că efici
ența activității politico-organizato- 
rice, adevărata măsură a spiritului 
revoluționar, este exprimată cel mai 
fidel de modul in care sint înfăp
tuite programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială. comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Bihor, ase
menea întregului popor, desfășoară o 
activitate plină de inițiativă și dă
ruire pentru a obține în acest 
cele mai bune rezultate în 
meniile — garanție sigură 
sie elocventă a înfăptuirii 
a sarcinilor majore ce ne 
documentele Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

zează 
lului 
tiv, 
„post

cu 
de 
caracterizat 
factum",

ca școală a educației comu- 
patriotice, revoluționare, dar 

egală măsură 
tuturor 
In mod

ca școală a 
domeniilor . de 

corespunzător

an 
toate do- 
și expre- 
neabătute 
revin din

Ioan VULTURAR
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R.

Duminică dimineața se îmbracă 
elegant, se așază într-un fotoliu, 
iși pune un disc, intră în atmosfe
ra de concert și ascultă cu ochii în
chiși. Enescu ii place mai cu sea
mă. Dar și atunci, cu ochii închiși, 
vede copiii. Cind se află în conce
diu. după primele două zile i se 
face dor și nu rezistă.

— Mă duc la primul telefon, imi 
mărturisește, și sun acasă.

Acasă ? Da, fiindcă pentru Elena 
Roman, grădinița nr. 197, din secto
rul 6 al Capitalei, a cărei directoa
re este, înseamnă, intr-un cuvint — 
unul fundamental : acasă ! Se sim
te mamă de trei sute de ori, o dată 
pentru fiecare copil avut în grijă.

— De 314 ori, ține ea să precize
ze. cu o strălucire anume în ochi. 
Cele 14 educatoare, toate tinere și 
foarte tinere, sint și ele ca și co
piii mei.

în toamna lui 1984 nu plecaseră încă 
constructorii (se 
timele operații la 
finisaj) cind di
rectoarea a 
trat pentru pri
ma oară in loca
lul grădiniței. Ca 
orice om dornic 
să-și vadă noua 
locuință. A mun
cit, antrenîndu-le 
și pe educatoare, alături de construc
tori, la ultimele retușuri. Au urmaț 
amplasarea mobilierului, curățenia, în
frumusețarea. în decembrie s-a făcut 
inaugurarea. Au avut. în momente
le festive, emoționante, ale inaugu
rării, răgazul de a privi in jur cu 
mindrie. Apoi au urmat alte proble
me legate de desfășurarea și opti
mizarea continuă a procesului de 
învățămînt, de sudarea colectivului 
didactic, de acomodarea primei se
rii de copii și cite și mai cîte. Pri
mele recunoașteri ale muncii per
severente nu s-au lăsat așteptate : 
locul I in întrecerea socialistă pe 
sector, diplome, medalii.

— Cei dinții care evaluează mun
ca noastră și — cind e cazul — ne 
laudă sînt părinții. Dacă ei sint mul
țumiți. ne aflăm pe drumul cel bun.

Toate cuvintele interlocutoarei 
noastre au acoperirea faptelor. Aco
perirea celor 37 de ani de profe
sie. 37 de ani de iubire.

— Să fii educator și să nu iubești 
copiii e> un nonsens. Nimeni pe 
lume nu poate construi fără iubire. 
Iar noi. alături de familie, avem mi
siunea cea mai înaltă încredințată 
de societate. Covirșitoarea răspun
dere de a construi oameni.

De altfel, în sectorul 6, grădinița 
nr. 197 e un punct de reper.

— Grădinița nr. 197 a Antre
prizei montaj-servicii pentru au
tomatizări și telecomunicații — 
(I.A.M.S.A.T.), accentuează direc
toarea. Nu întîmplător subliniez lu
crul acesta. Sintem o „secție" a în
treprinderii, suflet din sufletul ei. 
Fără ea activitatea noastră nu s-ar 
putea desfășura in condițiile de care 
ați putut să vă convingeți. Inițiati
va de a se afilia fiecare grădiniță 
unei intreprinderi patronatoare a 
constituit un moment de răscruce in 
activitatea noastră, prilejul unui sub
stanțial salt calitativ. Cele mai mul
te lucruri din toate cîte le-ați văzut 
nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul 
întreprinderii. Conducerea unității, 
comitetul sindical, comisia de femei 
manifestă o receptivitate deosebită 
față de problemele noastre. (O 
astfel de conlucrare rodnică nu 
e singulară în sectorul 6. întîlnîm a- 
ceeași fericită situație la grădinița 
,nr. 195 I.R.E.M.O.A.S., grădinița nr.

executau ul-

41 Electrocentrale, grădinița nr. 230 
Chimica Victoria, grădinița nr. 111 
Electrotehnica, grădinița nr. 246 
I.M.A.S.. grădinița I.C.T.B.-ului, gră
dinița centenară a Fabricii de țiga
rete).

— în ce ne privește, continuă di
rectoarea, încercăm să le arătăm re
cunoștința noastră celor din între
prindere pe măsura posibilităților pe 
care le avem : facem „turnee ar
tistice" prin secții, sintem așteptați 
întotdeauna cu căldură. Pe de altă 
parte, avem și „deplasări de docu
mentare" la I.A.M.S.A.T., menite să 
ofere copiilor o imagine asupra în
treprinderii, a preocupărilor oameni
lor muncii de acolo, a părinților lor, 
să le stimuleze dragostea și respec
tul față de muncă.

★
Muncitoarea Mihaela Crăciun are 

în grădiniță un fiu — Cosmin — de 
5 ani și trei luni.

— Ce să vă spun ? Legătura cu

in-

CU BRACOSJE PH/mSCĂ
grădinița noi o ținem zilnic, cind a- 
ducem și cind venim să luăm copiii. 
Dar sintem aici oricînd, de cîte ori 
e nevoie. Nu o spun ca pe un merit 
al nostru, al părinților. EI aparține 
inimoasei directoare, întregului per
sonal. Văzîndu-le pe dînsele cum 
luptă ca totul să fie bine, cum se 
străduiesc să nu le lipsească nimic 
copiilor noștri, nu putem sta ’fără să 
dăm și noi o mină de ajutor.

— Ca mamă — o intrerupe Mo
vilă Elena (are o fetiță aici. Elena 
Cristina, de 5 ani și 
să vă spun că sint 
această grădiniță, de 
este dotată (copiii 
muzica, învață chiar să minuiască 
un calculator), de modul în care sint 
îngrijiți copiii — de la educația mul
tilaterală care li se dă pînă la mo
dul consistent în care sint hrăniți. 
Tovarășa directoare, în primul rînd 
dinsa. este un om extraordinar. îi 
admirăm cu toții pasiunea și puterea 
de muncă !

5 luni) — pot 
mulțumită de 
modul în care 
învață baletul,

★
— Varbiți-ne despre calculator, o 

rog pe educatoarea Adriana Ciupa- 
gea.

— în grădinița noastră a fost in
trodus, începind din acest ian școlar, 
in mod experimental, lucrul cu cal
culatorul.

îmi vorbește cu entuziasm, cu con
vingere. La inceput a fost o idee, 
care (de ce s-o ascundem) multora 
Ii s-a părut îndrăzneață. Prea în
drăzneață, Inițiativa a avut-o o co
legă, educatoarea Adriana Soare. I 
s-a alăturat imediat Adriana Ciupa- 
gea. Tovarășa directoare le-a înțe
les, le-a încurajat. Au început cu 
programe aritmetice simple. Au 
folosit apoi calculatorul la orele de 
muzică, în diferitele jocuri (compe
tiții) dintre copii. Și au izbutit. Co
piii sint fascinați. Intenționează ca 
din toamnă să extindă această acti
vitate la mai multe grupe, s-o reco
mande și altor grădinițe (ceea ce au 
și ■ făcut, printr-o serie de comuni
cări științifice, prezentate în cercu
rile de specialitate). O grădiniță în 
care copiii sînt inițiați in cele mai 
moderne tehnici de lucru ; nimic ie
șit din comun, imi spun educatoa
rele, acum cind visul a devenit rea
litate.

— Am terminat de pus parchetul. 
— ne spune directoarea Elena Roman. 
Săptămina viitoare ne stringem toa
te. educatoarele, asistenta, îngriji
toarele, cîteva mămici, și începem 
treaba la conservele pentru iarnă. 
N-o putem lăsa singură la bucătărie 
pe tovarășa Chiosnea Constanța. Ți
nem și copiii pe lingă noi. Ei fac 
treburile mai ușoare.

De altfel, activitățile gospodărești 
ocupă un loc privilegiat în cadrul 
programei didactice. Copiii — de la 
grupele mici pină la grupele termi
nale — sint antrenați pe potriva pu
terilor și a experienței deja acumu
late. Așezarea mesei, de pildă, a de
venit o activitate cotidiană, căreia 
copiii ii acordă importanța cuvenită. 
Tot astfel întreținerea sălilor de cla
să. unde domnește o curățenie desă- 
vîrșită datorată, in mare măsură, co
piilor, simțului de ordine care le-a 
fost cultivat. O altă îndeletnicire 
gospodărească, pentru care copiii 

manifestă entu
ziasm, este Îngri
jirea grădinii de 
legume.

— Care ar fl 
„acțiunea" prefe
rată în grădina 
de legume ?, o în
treb pe una din
tre educatoare.

— Toate îi pasionează, deoarece se 
simt utili. Dar dacă doriți un exem
plu, în smulgerea buruienilor copiii 
manifestă un elan deosebit.

în aceeași ordine de idei trebuie 
amintită munca în miniaturalele a- 
teliere (de tîmplărie, de croitorie, 
de pirogravură, de metaloplastie). 
unde micii meseriași își confecțio
nează singuri materialul didactic de 
bază : jucăriile.

— Observați, deci, mi se spune, 
cîte sarcini serioase (în afara pro
gramului instructiv-educativ — un 
preludiu al pregătirii școlare) au co
piii noștri. Jn ce ne privește^ ne 
preocupăm pentru a-i face să se 
simtă utili, pentru a-i pregăti, con
comitent, pentru școală și pentru 
viață. încă de la această fragedă 
vîrstă — să iubească munca, să res
pecte avutul obștesc, să înțeleagă 
răspunderea pentru obligația în
credințată. Rezultatele pe care le-am 
obținut sint spectaculoase.

Directoarea se pregătește de ple
care. Afară s-a întunecat. E simbătă 
seara. Miine dimineață se va îmbră
ca elegant, se va așeza într-un fo
toliu, va pune un disc...

Lelia MUNTEANU

Un răspuns 
promițător

de artă presărate din loc în loc

(Urmare din pag. I)
membrii

„Paosa-

al „Navrom" — 
ne spune coman- 
navei, întrerupind

pe Magistrala Albastră : privirile comandantului Neculai Dumitriu se îndreaptă, cu admirație, spre eleganiele contururi ale lucrărilor

tălie cu roca dură, 
imprevizibile ape, cu 
tura, lată localitatea Stra
ja, care răsuna altăda
tă de cîntecele brigadieri
lor. iată întreg podișul do
brogean, al cărui mijloc 
s-a despicat în calea ape
lor. iată versanții unde, le
gați in fringhii, militarii- 
construotori au purtat eroi
că bătălie cu stînca. Și au 
învins, lată opera celor mai 
buni constructori ai țârii, 
examenul lor de maturi
tate, concretizat, după opt 
ani de eforturi, într-o epo
cală construcție,, menită să 
dureze în veac, ca o măr
turie a priceperii, a com
petenței zecilor de mii de 
constructori care au sem
nat cu forța brațelor și a 
minții la temelia sa, dar, 
în egală măsură, a capaci
tății tehnice a economiei 
naționale, a tinerei indus
trii apte să răspundă unor 
astfel de dificile examene. 
Iată ce spunea, in ziua de 
26 mai 1984, cu prilejul inau
gurării Canalului — Dunăre- 
Marea Neagră, secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu: 
„în această epopee s-au 
unit dirzenia, munca, pri
ceperea, știința, tehnica 
avansată și cutezanța re
voluționară"... și sublinia 
secretarul general al parti
dului : „Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, ca și în
treaga dezvoltare economi- 
co-socială, marile platfor
me industriale moderne, 
unitățile socialiste agrico-

le, întreaga noastră agricul
tură socialistă, construcțiile 
social-culturale, puternica 
dezvoltare a științei, învă
țământului și culturii, ri
dicarea bunăstării întregu
lui popor demonstrează, cu 
puterea faptelor, forța 
creatoare a unui popor stă- 
pin pe destinele sale, care 
își făurește in mod conști
ent noua sa istorie, noul 
său destin liber și fericit 
— viitorul comunist!"

Și iată, acum, că opera 
Inițiată de secretarul gene
ral al partidului este de 
ani buni realitate impre
sionantă, își arată din plin 
utilitatea, nu numai pen
tru navigație, dar mai ales 
prin aceasta servește în
treaga economie națională. 
Opera care va dăinui pes
te veacuri, ’ amintind de 
această muncă eroică, de 
mărețe împliniri socialiste, 
vis împlinit : Magistrala 
Albastră. Așadar, vînt bun 
la pupa, pe firul Magis
tralei Albastre !

Continuindu-ne navigația 
spre Dunăre, intr-un răgaz 
prilejuit de alunecarea 
printre cele două țărmuri 
ale canalului, care ne ofe
reau doar priveliștea cîm- 
pului dobrogean, retrăim 
momentele petrecute la 
Agigea înainte de îmbar
carea pe „Filiași 11". Ma
rea ni se așterne la picioa
re, pînă la linia orizontu
lui ; linia orizontului e un 
desen in mișcare : se ză
resc navele care vin din
spre portul Constanța, se 
zăresc navele care se în
dreaptă spre portul Con-

stanța sau spre noul port 
Constanța-Sud; printre ele, 
forfota șalandelor cu mate
riale de construcție, știut 
fiind că acest port uriaș 
se construiește cu pămîntul 
și roca dislocate de con
structorii canalului.

Dispecerul de navigație 
George Gălbineanu. fost 
căpitan de cursă lungă, a

tului central de navigație, 
ține să precizeze că, de la 
începutul anului și pînă 
la această dată, pe canal 
au trecut mai multe con
voaie decît in tot cursul 
anului 1987, aceasta insem- 
nînd aproape triplul cifrei 
înregistrate în întreg anul 
1986. Este o dinamică foar
te bună, puternic ascen-

pentru Combinatul siderur
gic Galați — impingătoare- 
le Găești și Isaccea, iahtul 
vest-german „Manta", șa- 
lande care aduc rocă pen
tru diguri din depozitul de 
pămînt excavat din canal 
— 20 000-30 000 tone de 
rocă zilnic — nave tehnice. 
Repet, a fost o noapte obiș
nuită : duminica trecută am

și saluturi marinărești 
este vorba de 
echipajului și de pasagerii 
iahtului austriac ... .... 
nian". în preajma ecluzei, 
așteptîndu-și oaspeții dor
nici să străbată si să admi
re Magistrala Albastră, sta
ționa pasagerul „Flamin
go". Se și anunțaseră cîte
va grupuri de turiști ro-

O zi din viața Canalului
Dunăre-Marea Neagră

, .ancorat" la Agigea în 
1983, după 40 de ani de 
cutreierat mările și ocea
nele. Ne spune cu mîndrie 
că, deși a trecut, cu vapo
rul său, prin toate marile 
canale de navigație ale lu
mii („nici nu sint așa de 
multe, precizează, sint pa
tru"), nici unul nu l-a im
presionat in așa măsură ca 
Magistrala Albastră. O a- 
preciază, ca un cunoscător, 
ca o lucrare deosebită, 
menită să răspundă cerin
țelor de trafic tot mai spo
rite, de la un an la altul 
și chiar de la o zi la alta.

Pentru a întări spusele 
sale, comunistul Severin 
Anastasie, șeful dispecera-

fost obligați să lucrăm cu 
ambele fire, cum se zice, 
să deschidem concomitent 

________ ____ ambele ecluze : erau foar- 
âoroape^lOO “k“m drumul te multe nave la intrare, 
navelor pornite din portul ca și la ieșire. Sint și si- 
Constanța spre și pe Du
năre. Timp cîștigat, com
bustibil economisit, compa
rativ cu circulația prin 
Delta Dunării, și, de ce nu, 
farmecul unei călătorii ine
dite de-a latul Dobrogei...

— Noaptea de 11 spre 12 
august — ne spune opera
torul de serviciu din ca
mera de comandă de la 
ecluză — a fost o noapte 
obișnuită. Au fost 10 eclu
zări, au trecut două con
voaie cu minereu de fier

dentă. și este firesc să fie 
așa, întrucit. cum bine se 
știe, Canalul Dunăre-Ma- 
rea Neagră scurtează cu

tuații in care trebuie să 
înlesnim unor convoaie 
speciale accesul în canal, 
și de asemenea, in ce pri
vește navele străine, cău
tăm să le acordăm priorita
te, sînt partenerii noștri, 
dar, aflîndu-se pe pămînt 
românesc, sînt și oaspeții 
noștri, nu-i așa ?

Am notat numele navei 
care pleca ; veritabili oas
peți, pasagerii săi așa s-au 
și depărtat de Agigea. ca 
oaspeți mulțumiți de pri
mire ; cu fluturări de miini

mâni și străini veniți la 
odihnă pe Litoral și echi
pajul se pregătea să-i în- 
timpine gata de drum. Un 
alt pasager, nava-școală 
„Steaua polară", nave teh
nice, o șalupă a adminis
trației canalului așteptau, 
înșirate pe dreapta, de la 
ecluză și pînă aproape de 
insolitul pod de peste ca
nal — podul rutier Agigea.

„Filiași 11“ are permisiu
nea să pătrundă în ecluză. 
Se grăbește spre casă. Azi- 
noapte a încărcat minereu 
de fier și... vira ancora ! 
Operatorul Ștefan Ivan, 
abia intrat în tură la ora 
7 dimineața, a și efectuat 
două ecluzări. Urmează 
aceasta, a treia.

lui : 
care 
apei

— Cîte vor mai urma ?
— Cu cît mai multe, cu 

atit mai plăcut — vine răs
punsul. Cind e animație, 
cind se circulă încolo și 
încoace, este foarte plă
cut. Toată lumea e in aler
tă. ecluza trăiește, atunci, 
mai intens, oameni și teh
nică iși fac datoria. Ca și 
acum.

Urmează comenzi scurte: 
„Mecanic aval, deschide ae
rul !“, „Florică, introduceți 
aer !“ Și către noi :

— Aerul are rostul 
se formează o perdea 
împiedică pătrunderea 
de mare in canal.

Și „Filiași 11“ se apropie, 
în 20 de minute apa ajun
ge în ecluză, la nivelul ne
cesar. „Atenție, se deschide 
poarta buscată !“ Și 
noi : „Nu se mai poate 
circula pe ea, cine are de 
trecut într-o parte sau în 
alta trece acum, degrabă".

Cu un etaj mai sus. dis
pecerul de navigație solici
tă pilotul de serviciu. Toa
te navele care tranzitează 
prin canal sînt însoțite 
de un pilot al Administra
ției Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, care cunoaș
te traseul ca pe propriile 
buzunare și impune res
pectarea regulilor de circu
lație pe canal, răspunzind, 
primul, de siguranța circu
lației.

La bardul navei „Filiași 
11“ ne-a spus bun venit 
comandantul Neculai Du
mitriu, care ne-a anunțat 
că vom călători cu o viteză 
de 11 km pe oră.

«Sintem cel mai tînăr

către 
poate

echipaj 
Galați», 
dantul 
momentul reamintirilor de 
la intrarea in canal. Intr-a
devăr. în afară de el, 
care este veteran (ca vîrs- 
tă, 42 de ani), de Aurel Șu- 
tiu (șeful mecanic) și de 
secund (abia trecuți de 35 
de ani), toți ceilalți sînt ti
neri uteciști. Ceea ce nu ii 
împiedică să formeze, lao
laltă, unul dintre cele mai 
bune echipaje, fapt pentru 
care au și fost autorizați 
pentru circulația pe canal. 
Și aveam să aflăm, răs
foind jurnalul de bord, că 
„Filiași" efectua abia a 
șasea cursă pe canal, era, 
așadar, și pentru echipaj o 
experiență nouă contactul 
cu Magistrala Albastră. 
Și i-am văzut privind cu 
uimire și admirație însem
nele nepieritoare ale efor
tului uriaș ce s-a consem
nat pentru ca Dunărea să-și 
dea mina peste pămîntul 
dobrogean cu Marea Nea
gră : elegantele poduri de 
la Agigea, Basarabi sau 
Cernavodă, Monumentul 
Brigadierilor, construcțiile 
portuare de la Basarabi și 
Medgidia, dantelăria robus
tă a ecluzelor. Și în ochii 
lor, ca în ochii oricăruia 
dintre noi în fața măreției 
acestei construcții, fiorul 
mîndriei patriotice aprin
dea străluciri aparte. Ma
gistrala Albastră, aseme
nea atîtor mari ctitorii ale 
Epocii Nlcolae Ceaușescu, 
este simbolul trainic al 
faptei și simțirii întregului 
nostru popor.

y

In ziarul nostru cu numărul 14 273 
din 9 iulie a.c. a fost publicată o 
notă întitulată „Rățoiul Donald de 
Galați", in care era criticată oferta 
raioanelor de artizanat din magazine. 
Se arăta că există în rafturi o serie 
de obiecte ce nu sînt nici jucării, 
nici bibelouri, nu au, de fapt, nimic 
comun cu arta populară, cu tradi
țiile meșteșugarilor locali.

Ca urmare a acestei note, am pri
mit recent un răspuns din partea 
Consiliului popular județean Ga
lați, purtînd semnătura tovarășului 
loan Bejan, primul-vicepreședinte al 
comitetului executiv, în care se ara
tă : „Din verificările efectuate re
zultă că, într-adevăr, unele articole 
ce se prezintă spre vinzare la «ar
tizanat» sînt de un gust artistic îndo
ielnic, nu reflectă specificul local. 
Așa după cum ne-a informat între
prinderea comercială de stat pentru 
mărfuri industriale Galați, mărfurile 
care au format obiectul notei critice 
provin, în proporție de 80 la sută, 
de la furnizori din alte zone ale 
țării și au fost omologate de către 
un colectiv central ce funcționează 
pe lîngă UCECOM, compus din re
prezentanți ai organelor de produc
ție și desfacere interesate și creatori 
autorizați. Articolele respective sînt 
realizate de unități reprezentative 
ale cooperației meșteșugărești — 
„Arta lemnului", „Arta aplicată" din 
București și altele. Cele produse pe 
plan local, în comunele Schela. Gri- 
vița, Suceveni, Vîrlezi. Fundeni. Tu
dor Vladimirescu și Pechea, nu re
produc elemente decorative locale și 
nu respectă tradițiile artei populare 
din județul nostru.

întreprinderea comercială de stat 
pentru mărfuri industriale Galați 
recunoaște, în mod autocritic, faptul 
că ar fi trebuit să manifeste mai 
multă responsabilitate și o sporită a- 
tenție, chiar reținere, în contractarea 
anumitor produse. în acest sens, vă 
facem cunoscut că s-a procedat Ia 
renunțarea, pentru trimestrele urmă
toare, la unele cantități și sortimen
te contractate.

Socotind oportune crlticile formu
late, întreprinderea comercială de 
stat pentru mărfuri industriale Ga
lați va manifesta, in viitor, o exi
gență crescută in selectarea artico
lelor contractate, atit la nivelul jude
țului, cit și la contractările anuale.

Sintem încredințați că măsurile ce 
le vom lua, pe plan local, pentru a 
închide canalele prostului-gust în 
materie de artizanat, pentru promo
varea tradițiilor locale, vor fi spri
jinite, în mod corespunzător, de fo
rurile centrale competente, astfel In
cit aspecte precum cele amintite în 
articolul menționat să nu mai fie 
întilnite în magazine. Vă mulțumim 
pentru sprijinul acordat".

Un răspuns serios, întemeiat pe o 
analiză critică și autocritică a as
pectelor relevate în ziar și care oferă 
garanția îmbunătățirii conținutului 
unităților și raioanelor de artizanat 
gălățene, curățirea lor de acele 
obiecte de prost-gust pe care publi
cul, din ce în ce mai avizat, nu le 
cumpără. Cum asemenea năstrușni
ce „invenții" se găsesc și în maga
zine din alte părți ale țării, este de 
dorit ca acea comisie centrală ce 
funcționează pe lîngă UCECOM să-și 
facă datoria cu toată seriozitatea, cu 
întreaga răspundere, nemailăsînd 
cale liberă spre producție și desfa
cere unor obiecte ce nu onorează 
competența unui asemenea organism 
de omologare.

Rodîca ȘERBAN

4 4
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Colectivele integrate de cercetare - producție, 
formă stimulativă de organizare a muncii 11 RE ZI CU FORTE SPORHE PENTRU EXECUTAREA

pentru promovarea progresului tehnic
In prezent, in întreaga lume se poartă o adevărată bătălie pen

tru scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție, tendință apreciată 
unanim ca o garanție a dezvoltării economice intensive, in care ca
litatea și eficiența devin trăsături definitorii. In Expunerea din 29 
aprilie, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
punea din nou un accent deosebit pe necesitatea de a se intensifica 
activitatea de valorificare operativă, cu maximum de randament, a ce
lor mai noi rezultate ale muncii de investigație științifică : „Va trebui 
să acordăm mai multă atenție infăptuirii programelor de cercetare și, 
mai cu seamă, introducerii mai rapide in producție a cuceririlor științei 
ți tehnicii moderne in toate domeniile".

In acest sens, nimic nu poate prbgăti mai bine terenul pentru ca 
soluțiile noi să „prindă" repede și să dea roadele dorite decit inte
grarea organică a cercetării cu producția, munca umăr la umăr a spe
cialiștilor din cercetare cu cei din întreprinderile de profil. Firește, aceas
tă colaborare poate îmbrăca o multitudine de forme. In cele ce ur
mează ne vom referi la o experiență care pledează in favoarea adop
tării unor formule cit mai flexibile 
cetare.

de organizare a activității de cer-

OPERATIVA A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE DE SEZON

Avantaje certe, care tre
buie reținute. Drumul Pînă lâ 
omologarea noului produs a fost 
străbătut in numai un an și jumă
tate, in loc de patru. Iată cum s-a 
comprimat timpul 
in realizarea unui 
complex utilaj pur- 
tînd marca între
prinderii de meca
nică fină din Bucu
rești. Este vorba, de 
mașina de măsu
rat in 4 coordona
te cu calculator în
corporat. De înal
tă precizie, aceas
tă mașină cu batiul 
din beton armat poate soluționa ma
joritatea problemelor de control di
mensional ce pot apărea in între
prinderile constructoare de mașini, 
pină și la piese de cea mai mare 
complexitate.

Dacă specialiștii Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mecanică fină și scu
le ar fi parcurs pas cu pas fiecare 
dintre etapele care jalonează, în mod 
obișnuit, devenirea unui nou produs, 
acest echipament s-ar mai fi aflat 
și acum pe planșetele proicctanților. 
Acesta nu este insă singurul exem
plu care dovedește că drumul de la 
realizarea pe planșeta proiectantului 
a unui nou echipament pină la fa
bricația lui industrială poate fi. sub
stanțial redus. La fel de adevărat 
este insă și că. la alte grupe de pro
duse. asimilările s-au desfășurat 
greoi, durind mai mult decit fusese 
prevăzut inițial. Este, bunăoară, ca
zul vitezografelor pentru material 
rulant. Cum se explică evoluția atit 
de diferită a unor creații tehnice «in
dite și realizate de aceleași unități ?

— Nu intimplător, cele mai bune 
rezultate in afirmarea rapidă a so
luțiilor constructive noi le obțin 
echipele complexe de cercctare-pro- 
ducțfe, organizate pe baza indica
țiilor secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind fuziunea activității de cerce
tare științifică și de proiectare cu 
producția, ne spune dr. ing. Doru 
Palade, directorul Institutului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru mecanică fină și scule.

Anul acesta s-a împlinit un de- 
cenlu de cind institutul de mecanică 
fină împreună cu întreprinderea de 
profil din Capitală au organizat pri
mul asemenea colectiv, menit să asi
gure scurtarea ciclului de asimilare 
în fabricație a produselor noi. Iar 
viața n-a făcut decit să confirme via
bilitatea acestei formule de Între
pătrundere a cercetării și proiectării 
cu producția, țin să precizeze specia
liștii ambelor unități.

Un început dictat de ce
rințele producției. Inltia1’ aces
ta colective au fost create pentru 
sprijinirea unităților noi din cadrul 
centralei de profil, la care trebuia să 
sa transfere fabricația unor produse 
de la Întreprinderea de mecanică 
fină din București, fără ca bunul 
mers al producției din această uni
tate să fie perturbat. Rezultatul 7 
Toate noile obiective de investiții ale 
mecanicii fine au iritrat in funcțiune 
fără aminări. la parametrii proiec
tați, iar întreprinderea și-a continuat 
nestingherit activitatea productivă. 
Asemenea preluări prompte ale unor 
procese de fabricație dintre cele mal 
complexe au avut loc la noile capa
cități de producție ale întreprinderi
lor de orologerie industrială din Arad, 
de aparate de măsură și control din 
Vaslui, de scule și accesorii speciale 
din Pașcani, de aparate și utilaje de 
cercetare din București și altele.

De îndată ce și-a îndeplinit misiu
nea, fiecare colectiv integrat iși în
cetează activitatea. In schimb, se or
ganizează altele noi. destinate solu
ționării unor teme de stringentă ac
tualitate. Unele vizează, de exemplu, 
exclusiv realizarea unui prodps de 
mare complexitate : altele — asigu
rarea onorării cit mai prompte a unei 
comenzi urgente pentru export.

— Firește că. față de cum au fost 
gindite la început, aceste „echipe de 
șoc" ale cercetării și producției au 
evoluat ca mod de organizare și ca 
arie de preocupări, precizează Ing. 
Victor Nicolescu, director tehnic al 
întreprinderii de mecanică fină 
București. Totodată, a evoluat și con
cepția oamenilor in ca privește va
lențele colectivelor integrate. A dis
părut scepticismul specialiștilor, care 
se mai indoiau de superioritatea 
acestei forme de organizare a mun
cii. Au dispărut și rivalitățile însti- 
tut-uzină in desemnarea șefului fie
căruia dintre noile colective. Și 
aceasta, in primul rind, deoarece s-a 
constatat că mult mai eficient decit 
satisfacerea unor vanități este ca 
omul să aibă realmente competentă, 
autoritate, prestanță. însușiri fără de 
care nu se poate impune in fața 
unor persoane cu locuri de muncă 
diferite, care trebuie să-și canalizeze 
forțele in aceeași direcție.

Cum își desfășoară activi
tatea colectivele integrate ? 
După un regulament de funcțio
nare adaptat cu grijă pentru fiecare 
situație in parte și apoi avizat atit 
de conducerea uzinei, cit și de cea 
a institutului. Să luăm, de exemplu, 
colectivul integrat de scule diaman
tate. care acumulează cea mai mare 
vechime. In 1978, cind a fost Înfiin
țat. România mai irtiDOrta circa 80 la 
sută din acest tip de scule care 
asigură creșteri spectaculoase ale

produetivității muncii. In , prezent, 
imbortul se rezumă la numai 1—2 la 
sută, iar exportul a crescut an de an. 
Această evoluție se datorează și 
faptului că legătura strinsă dintre 
cercetare și producție s-a manifestat

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
la tribuna

fără discontinuități in toți acești ani.
Șeful colectivului, ing. Vasile llie, 

un specialist din institut, mai precis 
șeful atelierului de cercetare-proiec- 
tare scule diamantate. are in subor
dine și secția de producție din uzină, 
răspunzind de „soarta" produselor 
noi, pină la asimilarea lor in pro
ducția de serie și livrarea la export. 
Ca atare, departe de a mai fi 
etape separate, cercetarea, proiec
tarea. pregătirea tehnologică, acti
vitatea de incercări-testări. fabri
cația propriu-zisă, desfacerea pro
ducției. inclusiv ambalarea, exportul 
și operațiile de service devin com
partimente ale unei veritabile „între
prinderi mixte de cercetare-produc- 
ție“. In consecință, de la „comanda
rea" temei de cercetare și pină la 
fabricația de serie nu se mai lu
crează izolat. Compartimentele de 
cercetare și proiectare se consultă în 
permanență cu cele de execuție a

prototipului, de omologare a pro
ducției de serie și de realizare efec
tivă a produsului. Se lucrează in co
mun pe tot parcursul realizării pro
dusului. pină la expedierea lui la 
export ori pe piața internă.

— Accesul direct și foarte rapid la 
informație constituie, cred, principa
lul avantaj al colectivelor noastre in
tegrate, ține Să precizeze ing. Vasile 
llie.

Intr-adevăr, informația absolut ne
cesară iri legătură cu produsele noi, 
„la temă", pehtru export, nu mai so
sește printr-un șir intreg de inter
mediari. Cercetători și specialiști din 
uzină participă și ei la discuțiile cu 
partenerii de peste hotare, astfel că 
dispare riscul ca, din cauza unei fi
liere indirecte, să se piardă „pe 
drum" din conținutul informației. în 
prezent, ar fi totuși de dorit, afirmă 
specialiștii, ca in cadrul colectivului 
integrat de cercetare-proiectare să 
se înființeze și un compartiment de 
relații tehnice pentru potențialii be
neficiari din tară. S-ar putea depista 
astfel mai ușor noi domenii in care, 
prin Înlocuirea sculelor conventionale 

cu scule diamanta- 
———————— te, să se poată ob- 

tine creșteri insem- 
’......  nale ale producti

vității muncii.
Ce rol va re

veni pe viitor 
colectivelor in
tegrate de cer- 
cetare-produc- 

ție ? primul rină, este de 
reținut intenția formulată atit de 
conducerea institutului, cit și de 
cea a uzinei, de a concentra 
atenția unor asemenea echipe inte
grate către obiective de perspectivă 
mai îndelungată, cum ar fi dezvolta
rea de roboți de control pentru cele 
mai complicate procese industriale, 
în prezent se află în curs de con
stituire un colectiv integrat pentru 
traductoare și senzori, care vizează 
tot un domeniu de mare perspectivă 
pentru sectoarele tehnicii de virf.

Prin urmare, se poate afirma, pe 
baza rezultatelor de pină acum, dar 
și a direcțiilor de perspectivă contu
rate deja, că formele de integrare a 
cercetării cu producția constituie o 
cerință obiectivă, așa că se justifică 
pe deplin extinderea lor in cit mai 
multe domertii de activitate.

Ioana DABU

PRODUCȚIA DE
Una din acțiunile prioritare in a- 

ceastă perioadă, la care sint concen
trate mijloace mecanice și forțe 
umane însemnate, o constituie re
coltarea și valorificarea în condiții 
superioare a producției de legume. 
In cele 22 de cooperative agricole 
șl patru asociații de profil cultiva
toare de legume, din județul Argeș, 
s-au stabilit grafice de recoltare și 
livrare la nivelul producției exis
tente. Pentru început, am reținut 
de la tovarășul Gheorghe Mihai, di
rectorul trustului hgrticol. citeva 
precizări în legătură cu modul de 
organizare a activității. „în acest an 
avem cultivate 4 700 hectare cu le
gume în ogor propriu. 1 443 hectare 
în cultură succesivă și 3 260 hecta
re de legume in cultură dublă — 
ne-a spus interlocutorul. In pre
zent. este in plină desfășurare recol
tarea roșiilor, cepei, castraveților, 
dovleceilor, a verzei de vară, ardei
lor, vinetelor, cartofilor și 
cinoaselor. Temperaturile 
ca și lipsa îndelungată a 
taliilor, care au determinat 
rea la maturitate în masă 
rilor leguminoase, au impus luarea 
unor măsuri deosebite pentru creș
terea substanțială a ritmului de re
coltare. Din inițiativa comitetului 
județean de partid, comandamentul 
special constituit pentru coordona
rea activității din legumicultura a 
stabilit măsuri spre a se asigura 
forțele necesare pentru realizarea 
graficelor de recoltare stabilite. în 
scopul bunei aprovizionări a popu
lației și al funcționării la întreaga 
capacitate a celor trei fabrici de 
conserve din județ. Concomitent cu 
grăbirea recoltării, o atenție aparte 
acordăm continuării acțiunilor de 
irigare și întreținere a culturilor de 
legume succesive și duble, pentru a

a rădă- 
rldicate, 
precipi- 
ajunge- 
a cultu-

LEGHE - CULEASĂ ȘI VALORIFICATĂ INTEGRAL!
obține și de la acestea o recoltă 
bună".

Detalii despre modul concret de 
organizare a activității și de rezol
vare a unor situații specifice' județu
lui am consemnat cu prilejul unui 
rald-anchetă efectuat prin mai multe 
unități cultivatoare de legume.

Ferma Negrași a Asociației legu
micole de stat și cooperatiste Teiu. 
Aici, zilnic graficele de recoltare 
sint nu numai realizate, ci și de
pășite, importante cantități de roșii,

partid își dovedesc din plin efi
ciența. Amănunte ne-a furnizat to
varășul Gheorghe Mihai. „Pornin- 
du-se de la balanța forței de muncă 
necesare în perioadele de virf atît 
in cooperativele agricole, cit și in 
asociații — ne-a spus directorul 
trustului horticol —, punîndu-se in 
acest sens un accent aparte pe mo
bilizarea și utilizarea deplină a for
ței de muncă existente in unități — 
cooperatori și lucrători permanent! — 
s-a stabilit ca la fiecare fermă le-

în unități agricole din județul Argeș

ardei, varză de vară și vinete 
fiind culese și livrate peste pre
vederi. „Deși sintem intr-o zonă 
recunoscută pentru deficitul in forță 
de muncă — ne spunea Ion Moză- 
ceanu. șeful fermei — datorită mă
surilor luate de organele județene 
de partid și agricole, ne putem des
fășura activitatea în condiții norma
le. Zilnic avem la lucru intre 100 și 
130 de oameni de la UJCOOP Ar
geș. Astăzi, la culesul roșiilor, la 
irigarea 
prășitul 
pă 118 
ranteză 
care a 
asigurării forței de muncă. Este cu
noscut, datorită industrializării pu
ternice, unitățile agricole preoră
șenești și, cu atît mai mult, asocia
țiile legumicole din Topoloveni, Teiu, 
Izvoru și Mărăcineni se confruntă 
cu un serios deficit in forță de 
muncă. Sint condiții locale specifice, 
pentru rezolvarea cărora 
întreprinse de comitetul județean de

ardeilor și a vinetelor și la 
culturilor succesive partici- 
oameni". Facem aici o pa- 

pentru a nota modul in 
fost soluționată problema

măsurile

gumicolă cu deficit în forță de mun
că să fie repartizată cite o unita
te industrială sau cu profil neagricol 
din apropiere, care să 
tatea în mod deosebit 
recoltării. Astfel, in 
agricole și asociațiile 
zilnic participă la recoltare între 
2 500 și 3 000 de oameni ai muncii, 
care primesc aceleași drepturi, in 
funcție de activitatea depusă. Avem 
insă și situații unde diferite unități 
cu profil neagricol sau industriale 
au angajat, pe cîte o fermă de Ia 
asociațiile legumicole, realizarea în 
acord global in totalitate a produc
ției, de la înființarea culturilor pină 
la desființarea lor". La acestea tre
buie adăugat sprijinul substanțial 
primit din partea elevilor aflați în 
practica agricolă. Pe ansamblul ju
dețului, in baza unui program săptă- 
minal, la lucrările mai simple din 
legumicultura — sortare, recoltarea 
semincerelor etc. — participă zilnic 
intre 4 000—5 000 de elevi. .Numai la 
ferma 10 a Asociației legumicole

sprijine uni- 
in perioada 

cooperativele 
preorășenești

din

Eforturi mai mari pentru stringerea furajelor

Multe din produsele realizate acum la întreprinderea de mecanică fină din 
București au fost. asimilate în fabricație in 
lișții de la Institutul de cercetare științifică 

tru jnecanică fină și

strinsă colaborare cu specia- 
$1 inginerie tehnologică pen- 
scule

Concomitent cu alte lucrări, în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste ale județului Vaslui se acțio
nează susținut, pe un front larg la 
stringerea și depozitarea furajelor 
necesare hrănirii animalelor in pe
rioada de stabulație. Sint prevăzute 
a fi depozitate in total 132 000 tone 
fin. Iar pină acum trebuiau adunate 
și transportate in parcurile furajere 
89 000 tone suculente și 12 400 tone 
grosiere. Care este stadiul acestei 
acțiuni de mare însemnătate pentru 
Îndeplinirea ' programului județean 
din zootehnie și cum se desfășoară 
ea concret ?

„Anul trecut ne-am confruntat cu 
o lipsă acută de furaje, ne spune 
Ioan Dima, director cu producția 
zootehnică la direcția agricolă ju
dețeană. A trebuit să aducem din 
alte județe cu cheltuieli deosebite 
mari cantități pentru întreținerea 
animalelor. De aceea, trăgind învă
țămintele necesare din lipsurile 
manifestate și beneficiind in acest 
an de condiții net superioare, am 
luat din timp măsuri pentru strin
gerea operativă și fără pierderi a 
tot ceea ce oferă clmpul. Abundența 
de furaje a determinat cele mai 
multe unități să-și organizeze mai 
bine munca și să lucreze-, continuu 
și mai eficient in acest domeniu. 
S-a încheiat coasa a doua la lucer- 
nă pe toate cele 11 485 hectare și se 
finalizează acum pe cele aproape 
3 000 hectare cu plante furajere pe
rene. lucrarea continuindu-se pe 
toate suprafețele cu ierburi din pă
duri și livezi, de pe marginea șose
lelor și altele, Pină la 16 august am 
realizat 76 la sută din necesarul de 
fin, 80 la sută din cel de suculente 
și trei sferturi din cel de grosiere".

Evident, cantitățile de furaje strin- 
se și depozitate in județ sint cu mult 
mai mari nu numai față de aceeași 
perioadă a anului trecut, ci în foarte 
multe unități și față de plan. La 
fin, de exemplu, 8 din cele 15 con
silii agroindustriale și-au îndeplinit 
și depășit prevederile de plan. Mai 
mult decit atit, unitățile din consi
liile Crasna, Tătărăni, Puiești, Dimi- 
trie Cantemir, Fălciu și Zorleni au 
depozitat cu 300—400 tone mai mult: 
De remarcat în același timp că nu-

VASLUI

meroase unități, intre care Berezeni, 
Costești, Vetrișoaia. Oltenești, Tir- 
zii, Averești, asociațiile Codăești, 
Negrești și-au asigurat incă de pe 
acum cantități duble de fin. Cum 
s-a reușit acest lucru ?

Un raid întreprins in unități agri
cole din consiliul agroindustrial Pu
iești — cu rezultate total necores
punzătoare în alți ani — ne-a per
mis să consemnăm citeva aspecte 
îmbucurătoare. Primul : pretutindeni 
sint incă mari cantități de masă ver
de care, strinse cu grijă, gospodă
rește. vor umple cămările gospodă
riei. Al doilea : hotăriți să redreseze 
acest sector, factorii de răspundere 
de la nivelul consiliului și unităților, 
cooperatorii se preocupă stăruitor 
pentru a cosi, stringe și depozita cit 
mai multe nutrețuri pentru sezonul 
rece. La cooperativa agricolă Pu
iești, de pildă. împreună cu pri
marul Spiru Popa, ne-am convins 
de rapiditatea cu care se muncește. 
La cărat se utilizau numeroase mi

ur-
480

laje cu tracțiune animală. Ca 
mare, aici erau puse la adăpost 
tone față de 430 tone de fin prevă
zute. Și se transportau in continua
re alte căpițe de pe o pășune de 
50 hectare cosită de curînd. La 
Lălești, de asemenea, programul va ■ 
fi depășit prin ceea ce rezultă de 
pe 50 hectare de livadă.

Cu toată abundența de masă ver
de. există incă destule unități, 
chiar consilii agroindustriale întregi, 
in care activitatea de strîngere și 
depozitare a furajelor se desfășoară 
încă nesatisfăcător ; de aceea, nici 
rezultatele nu sint cele scontate. 
In unele unități finul este cosit 
tirziu și apoi zace în căpițe, pierzind 
din cantitate și calitate, iar trans
portul se efectuează foarte lent. Așa 
cum s-a intimplat și in cooperativa 
agricolă Pogana, din același consiliu 
Puiești. Din cauză că la punctul 
Valea Seacă din ferma Tomești 
cositul și transportul nu au fost 
bine și la timp organizate, s-au pier
dut cel puțin 100 tone de fin. Ur
marea ? Unitatea nu și-a realizat 
pină acum decit 60 la sută din can
titățile planificate de fin. Cam ace
lași lucru s-a intimplat și in alte 
unități din consiliile Birlad. Huși, 
Codăești. Ștefan cel Mare, in care, 
din cauza organizării deficitare a 
muncii., furajele existente din belșug 
n-au fost adunate și depozitate la 
timp, operativ, existind in prezent 
mari deficite și sensibile decalaje 
intre unități. Este nevoie, așadar, de 
o mai bună organizare și de efor
turi mai mari pentru stringerea ime
diată a tot ceea ce oferă cimpul.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

Topoloveni am găsit peste 300 de 
elevi la recoltarea arpagicului, acti
vitatea lor fiind apreciată in mod 
deosebit. Am insistat asupra acestor 
aspecte intrucit ele explică în bună 
măsură ritmul inalt de recoltare în
registrat in majoritatea unităților 
cultivatoare de legume.

Există insă și situații de altă na
tură ce dovedesc că ritmul recoltării 
poate fi și mai mult amplificat. La 
C.A.P. Silișteni. forțe însemnate se 
aflau in grădina de legume. Din- 
tr-un Început remarcăm preocuparea 
pentru sortarea legumelor pe cate
gorii de calitate, ceea ce, ne explică 
Ion Nastasia. șeful fermei, este de 
natură să sporească considerabil ve
niturile cooperativei. Delegatul C.L.F. 
Costești. tovarășul Ion Tănase. aflat 
aici pentru receptionarea legumelor, 
ne atrage insă atenția : „Din această 
săptămină vor începe masiv recol
tarea și celelalte unități din raza 
noastră — cooperativele agricole din 
Pădureți. Săpata de Sus. Săpata de 
Jos și Mirghia. Cantitatea de produ
se ce ■ -
tripla. Or, incă din săptămină trecu
tă am avut greutăți cu- 
mijloacelor de 
cauză unele 
cimp. peste noapte. Asemenea situa
ții. ce pot duce la deprecierea legu
melor. nu trebuie să se mai repete". 
Bunăoară, o unitate ca Fabrica de 
conserve din Topoloveni. care zilnic 
prelucrează peste 500 tone de legu
me ce trebuie transportate cu mij
loace proprii, din cauza lipsei de 
combustibil a fost nevoită să solicite 
trustului horticol județean să-i facă 
aprovizionarea. Or. nici trustul nu 
are rezerve de combustibil. Sînt și 
alte exemple care susțin ideea că 
eforturile ce se fac pentru intensifi
carea recoltării legumelor trebuie 
susținute prin asigurarea mijloacelor 
de transport Ia timp și la capacita
tea solicitată, incit tot ce se culege 
să poată fi livrat și valorificat în 
aceeași zi. fără nici o pierdere.

Aceste citeva aspecte desprinse 
din activitatea unităților cultivatoare 
de legume din județul Argeș permit 
aprecierea că. în ansamblu, există o 
bună stare de mobilizare la culesul, 
transportul și valorificarea produc
ției. Creșterea ritmului recoltării la 
nivelul sarcinilor din etapa urmă
toare impune nu numai amplificarea 
experienței bune dobindite. ci. irf e- 
gală măsură, soluționarea operativă 
a neajunsurilor existente in unități, 
dar șl a celor a căror rezolvare este 
de competența organelor de specia
litate din Ministerul Agriculturii.

Aurel PAPADIUC

trebuie s-o preluăm se va

asigurarea
transport, din care 

produse au rămas in

IALOMIȚA

A inceput recoltarea 
florii-soarelui

La întreprinderea ;i 

minieră
Cîmpulung

Oamenii muncii de la întreprinde
rea minieră Cîmpulung au realizat, 
in șapte luni din acest an. o pro
ducție suplimentară de peste 23 000 
tone cărbune extras, in condițiile in 
care cheltuielile totale la 1 000 de lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
50.4 lei față de plan. In ce privește 
consumurile materiale să notăm că 
s-au economisit 50 metri cubi lemn 
de mină, 58 bucăți capse și 315 me
tri fitile Ia 1 000 tone cărbune. Tot
odată, s-au recuperat și refolosit 619 
metri cubi de lemn de mină și 243 
tone oțel din armături de mină.

Iată citeva cifre și date statistice 
care ilustrează in modul cel mai sin- 
tettc efortul susținut și competența 
profesională ale acestui harnic colec
tiv de muncă, preocupările șl acțiu
nile întreprinse pentru realizarea 
sarcinilor de plan șl a angajamente
lor asumate in întrecerea socialistă.

— Mobilizați de organele și orga
nizațiile de partid — ne spune in
ginerul Fîorea Stoenescu, directorul 
întreprinderii — minerii din bazinul 
carbonifer muscelean au desfășurat 
o activitate susținută pentru crește
rea producției de cărbune, in special 
prin introducerea și extinderea me
canizării, prin perfecționarea și mo
dernizarea proceselor tehnologice de 
extracție. Am acționat pentru redu
cerea efortului fizic al minerilor, 
astfel că, In prezent, peste 65 1a sută 
din producția extrasă se obține in 
abataje frontale dotate cu complexe 
mecanizate, in care productivitatea 
atinge 12—16 tone pe post. In carie
ra Aninoasa. lucrările sint mecaniza
te in proporție de sută la sută, irice- 
pind de la operațiile de dislocare șî 
încărcare a rocilor pină la transpor
tul cărbunelui către stația centrală 
de sortare Schitu — Golești. De ase-

Mecanizarea ușurează munca

și sporește producția de

In Cîmpia Bărăganului ialomițean 
a intrat in actualitate recoltarea flo- 
rii-soarelui. lucrare ce se efectuează 
atit manual, cit și mecanic. Primele 
suprafețe au fost recoltate in unită
țile din consiliile agroindustriale Ur- 
ziceni. Sinești. Andrășești. Balaciu, 
Cosimbești și Horia. La recoltarea 
manuală, pentru inlăturarea pierde
rilor de orice fel. in majoritatea uni
tăților a fost extinsă experiența coo
peratorilor din Gheorghe Doja. Aici, 
in cadrul fiecărei ferme s-au orga
nizat echipe ce taie capitulele, care 
apoi sint adunate in coșuri căptușite 
cu folie de polietilenă, iar treieratul 
se face staționar. în acest fel se rea
lizează și o operativă eliberare a su
prafețelor de resturi vegetale și se 
poate trece la executarea ogoarelor 
de vară. Resturile' de la capitulele de 
floarea-soarelui. după ce sint treie
rate. sint imediat transportate in 
bazele furajere, unde sint însilozate 
pentru a fi folosite in hrana anima
lelor. (Mihai Vișoiu).

mecanizarea s-a extins, 
sută la sută, la minele Co-

ni en ea, 
aproape ___  _ ...
tești și Aninoasa. iar la minele Poe- 
nari și Jugur urmează ca in acest 
an să intre in funcțiune noi orizon
turi de lucru mecanizate. Dacă în 
anul 1978, de pildă. Se extrăgeau în 
abatajele mecanizate circa 59 000 tone 
cărbune, in acest an, numai In pri
mul semestru s-au extras mecanizat 
peste 332 000 tone lignit.

— Unde ați mai extins mecani
zarea ?

— O altă categorie de lucrări, cu 
pondere și de mare importanță in 
minerit, o constituie cele de deschi
deri șl pregătiri. Și aici, mecanizarea 
a pătruns puternic, lucrările execu
tate cu combine de înaintare cunos
cind In ultimii an! o dinamică as
cendentă. Cu cele 12 combine de 
înaintare s-au executat 2 675 metri 
din totalul de o 380 metri lucrări de 
pregătire, adică 49,7 la sută. Sec
toarele cu cele mai bune realizări în 
această privință sint cele de la Ce
tești, Aninoasa. Poenari și Jugur. în 
abatajele frontale de la aceste mine 
am extins tehnologia de tăiere și sus
ținere mecanizată cu ajutorul com
plexelor de abataj. Față de 285 000 
tone cărbune planificat a se extra
ge din abatajele mecanizate, am rea
lizat in perioada care a trecut (jiu 
acest an peste 330 000 tone.

— Avind in vedere dotarea între
prinderii cu 12 combine de Înaintare 
și 6 complexe de abataj, cum s-a 
acționat pentru folosirea intensivă a 
utilajelor din dotare ?

— Cu toate că in unitatea noas
tră există condiții mai dificile de 
exploatare, am obținut indici de uti
lizare a timpului de lucru peste 
cei planificați. Astfel, la combinele 
de înaintare s-a realizat un indice

de 85,9 la sută, față de 83 la sută 
planificat, iar la combinele de aba
taj — dc 88,1 la sută, față de 86 la sută 
planificat. Deci putem spune că 
avem rezultate bune. Cu toate aces
tea sintem incă departe de a fi mul
țumiți, departe de posibilitățile 
noastre și căutăm noi căi de îmbu
nătățire a indicilor de utilizare a 
combinelor. De aceea vom acționa in 
continuare pentru aplicarea și ex

tinderea tehnologiilor avansate, atit 
la lucrările miniere din subteran, cit 
și la cele de la suprafață.

— Ce măsuri s-au luat pentru ca 
o dată cu extinderea mecanizării să 
se asigure șl Îmbunătățirea cali
tății cărbunelui ?

— Am acordat o atenție deosebită 
Îmbunătățirii calității și creșterii 
puterii calorifice a cărbunelui ex
tras. în general, am obținut o ca
litate bună a cărbunelui energetic, 
care a fost livrat termocentralelor 
la o putere calorifică medie de 1 345 
Kcalorii pe kilogram, cu 5 Kcalorii Pe 
kilogram mai mult față de prevede
rile contractuale. Cu toate acestea, 
unitatea a mai primit o serie de re- 
clamații din partea beneficiarilor 
pentru depășirea cantității de steril 
admise. Cauzele sint multiple și am 
să mă refer numai la citeva dintre 
ele. Executăm claubarea la locul de 
muncă, dar electromagneții. deși in 
stare de funcționare, nu asigură re
ținerea, in totalitate, a corpurilor 
metalice. Totodată, prezența perso
nalului Ia benzile de claubaj din 
stația de sortare, deși îmbunătățită, 
cu o realizare medie de 9—10 pos
turi pe schimb, nu asigură in tota
litate alegerea sterilului. De aceea 
am luat noi măsuri pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. în acest 
sens, am trecut la analiza anticipată

a cărbunelui din frontul de lucru, 
aplicind tehnologii adecvate pentru 
eliminarea , corpurilor străine din 
cărbune și urmărind, totodată, func
ționarea spărgătoarelor și separa
toarelor electromagnetice la para
metrii stabiliți.

Desigur, nu intimplător mina Ani
noasa este considerată un adevărat 
avanpost in acțiunea de moderniza
re a producției și extindere a me
canizării. Argumentele : mina este 
cel mai tinăr sector al unității, in
trat in producție in anul 1983, și are 
cel mai tinăr colectiv (virsla medie : 
29 de ani). Aici aveam să-1 întil- 
nlm și pe cel mai tinăr șef de sec
tor. Este vorba de subinginerul 
Gheorghe Sandu, numit în această 
funcție in 1985. ia numai patru ani 
de la absolvirea Institutului de mine 
Petroșani.

— In această mină, ne spune 
terlocutorul, lucrările au atins 
mai înalt grad de mecanizare 
întreprindere. Aceasta impune 
pregătire profesională deosebită,
are și multiple avantaje, oferă tine
rilor șansa de a opta pentru o me
serie sau alta : miner, lăcătuș, elec
trician etc. De aceea, am organizat 
mai multe cursuri de policalificare. 
Pe de altă parte, cunoscind mai mul
te meserii, tinerii Înțeleg mai bine 
complexitatea.'specificul muncii în- 
tr-o mină. Aș dori să menționez 
insă in același timp contribuția „ve
teranilor", precum maiștrii Dumitru 
Iarca, Dumitru Pavel și Ion Udrea, 
sau a minerilor Nicolae Stanciu, 
Emilian Mol3e, Nicolae Vlad ș.a., 
care ne-au convins pe noi, cei mai 
tineri, că exneriența, practica 
ceastă meserie au o foarte 
greutate.

Asemenea tineri întilneștl

in- 
cel 
din 

o 
dar

în a- 
mare

pesta

cărbune
tot la întreprinderea minieră Cim- 
pulung. Fie că se numesc Crinu Ta- 
che. Florin Bădescu, Ion Bucur, Ion 
Oancea sau Alexandru Tănasc, Io
nel Drăguț, Picu Mihai, fie că sint 
mineri, subingineri sau ingineri, ei 
se află în primele rinduri In bătă
lia pentru sporirea producției de 
cărbune.

Avind în vedere sarcina ca pină 
în 1990 producția să crească intr-un 
ritm deosebit de înalt, în ultima pe
rioadă s-au luat noi măsuri pentru 
stimularea potențialului creator al 
muncitorilor și specialiștilor din în
treprindere. Astfel, s-au constituit 
colective de inventatori și inovatori, 
care au elaborat șl contribuit la In
troducerea în subteran a unor noi 
metode de pregătire a panourilor 
de abataj, prin menținerea galeriilor 
în spațiul exploatat. In perioada 
următoare se va experimenta și apli
ca metoda de exploatare cu submi
nare la minele Cetești și Aninoasa 
precum și un sistem de automatiza
re a tăierii, susținerii și încărcării 
Într-Un abataj frontal. Totodată, Se 
va introduce tehnologia de asecare 
cu galerii de gardă si se vor auto
matiza pornirea, oprirea și supra
vegherea funcționării transportului 
în subteran.

Aceste noi acțiuni ilustrează hotă- 
rirea oamenilor muncii de la între
prinderea minieră Cîmpulung de a 
obține în continuare rezultate cit 
mai bune în producție. Angajamen
tul minerilor de aici este ca in cin
stea zilei de 23 August să realizeze 
peste plan încă 2 000 tone cărbune, 
ridiclnd întreaga activitate la para
metri tot mal înalți de calitate și 
eficientă.

Vasile ILUȚ

IAȘI
••Pe cimp, mii 

de oameni la muncă
In județul Iași, in aceste zile pre

mergătoare măreței sărbători națio
nale de la 23 August, cooperatorii, 
mecanizatorii și ceilalți lucrători din 
agricultură desfășoară o intensă ac
tivitate in cimp pentru executarea 
operativă a tuturor lucrărilor de se
zon : recoltarea Inului pentru ulei, a 
ovăzului Si fasolei, a legumelor, car
tofilor de vară și fructelor, stringe
rea și depozitarea tuturor resurselor 
furajere, efectuarea arăturilor etc. 
în sprijinul locuitorilor satelor vin 
numeroase forțe din Întreprinderi și 
instituții din Iași gj Pașcani, care 
ajută cu deosebire In recoltarea le
gumelor și fructelor. Ca urmare, pină 
în prezent inul a fost recoltat de pe 
aproape 60 la sută din suprafața e- 
xistentă, ovăzul — de Pe 70 la sută, 
iar fasolea a fost strinsă de pe mai 
bine de 2 800 hectare din cele 7 895 
aflate in cultură. Forțe importante 
sint antrenate la eliberarea terenu
rilor de resturile vegetale și la efec
tuarea araturilor. Au fost eliberate 
de paie aproape 75 la sută din mi
riști și s-au arat peste 12 000 hectare 
din cele 58 000 programate.

O mai mare atenție trebuie să se 
acorde și recoltării legumelor, carto
filor de vară și fructelor, ca și asi
gurării necesarului de furaje pentru 
iarnă. Recoltarea legumelor, bună
oară. se impune a fi urgentRtă in- 
trucît. pină acum s-au cules doar 
24 000 tone din cantitatea de 32120 
tone programate a fi realizate pină 
Ia sfirșitul lunii august. (Manole 
Corcaci).
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Învătămîntul si
1 5

noilor cerințe
Deschiderile novatoare în domeniul 

ideologiei și practicii revoluționare 
marcate de istoricul Congres al 
IX-lea, accelerarea progresului so
cial, procese pe care puține popoare 
ale lumii le-au cunoscut intr-un 
timp istoric atît de scurt, confirmă 
faptul că România socialistă a 
parcurs în această etapă un specta
culos drum de dezvoltare ecoriomico- 
socială, învătămîntul și știința au 
fost in toti acești ani amplu angaja
te în întreaga operă de devenire so
cialistă a patriei. La baza dezvoltării 
învătămîntului românesc se află azi 
principiul integrării sale organice cu 
cercetarea și producția, cu viata so
cială în ansamblu, principiu ce-1 in
serează organic în întreaga viată 
economico-socială. îl pune într-o pos
tură directă de comunicare cu tot ce 
a cucerit mai înaintat și mai de preț 
gîndirea omenească pentru ca aceste 
valori noi — însușite, asimilate de 
către cei ce se pregătesc pe diferite 
trepte de învătămînt — să-și găseas
că drumul optim de transfer spre 
practică, spre viata socială. Pornim 
de la ideea că pregătirea școlară și 
universitară nu reprezintă o acțiune 
în sine, ci răspunde necesității vi
tale a întregii societăți de a se in
strui la nivelul și în concordantă cu 
cerințele sale de existentă si dez
voltare. Realismul și umanismul a- 
cestui sistem creează posibilitatea ca, 
după fiecare ciclu de pregătire șco
lară încheiat, tînărul să fie în mă
sură să desfășoare o activitate so
cială utilă și în același timp să-și 
poată continua pregătirea pe trepte 
superioare.

O contribuție de excepțională în
semnătate Ia orientarea și conduce
rea activității în domeniile învăță- 
mîntului, științei șl culturii o are 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președinte al Con
siliului Național al Științei și Invă- 
țămîntului. Sub atenta sa îndrumare, 
aplicarea în viață a principiului in
tegrării învătămîntului cu cercetarea 
și producția a condus la o mai te
meinică pregătire a tinerilor într-o

9
corelație directă cu o bună cunoaș
tere a problemelor producției, la o 
inserție benefică de știință atît în în- 
vățămînt, cit și în producție. Ca 
rezultat al acestei orientări, in învă
tămîntul superior, de pildă, studenții 
sînt astăzi în tot mai mare măsură 
antrenați în activitatea de cercetare 
științifică, învață să descopere aspec
tele susceptibile de perfecționări, să 
se angajeze, alături de profesqri și 
cercetători, în solutionarea probleme
lor producției.

încrederii și stimei deosebite acor
date de partid, de întreaga societate, 
cadrele didactice și studenții i-au 
răspuns cu realizări deosebite : 
aproape că riu există mare ctitorie a 
glorioasei secvențe de istorie pe care 
o parcurgem în care să nu se regă
sească și o parte din activitatea ca
drelor didactice și a studenților. 
Transfăgărășanul, podurile magistra
lei albastre, platformele de foraj 
marin, calculatoare, mașini-unelte 
moderne, noi soiuri și tehnologii 
agricole poartă cu ele și căldura și 
lumina sufletului slujitorilor școlii și 
a discipolilor lor.

în expunerea programatică din 29 
aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia' încă o dată rolul determi
nant al științei și învătămîntului în 
întreaga dezvoltare economico-socia
lă. răspunderile mari ce revin ca
drelor didactice: și cercetătorilor: 
„Trebuie realmente să tragem toate 
concluziile din ceea ce am stabilit, 
arăta secretarul general al partidu
lui. că întreaga dezvoltare de con
strucție socialistă nu se poate realiza 
decit pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane, in general, a legăturii strin- 
se a științei cu invătămintul și cu 
producția, a ridicării continue a ni
velului de cunoștințe tehnico-profe- 
sionale ale tuturor oamenilor mun
cii".. Secretarul general al partidului 
a manifestat în permanentă o deose
bită încredere în capacitatea crea
toare a oamenilor de știință din tara 
noastră, a militat pentru dezvoltarea 
cercetării pe toate planurile, pentru

cercetarea la examenul 
ale dezvoltării sociale

a nu fi tributari cercetării din afară, 
pentru a spori continuu zestrea de 
cunoaștere și stocul de informații 
științifice, pentru a face din „pro
ducția științifică" o valoare națio
nală. competitivă și pe plan mondial.

Pentru învătămîntul universitar, în 
momentul de fată considerăm că sar
cina primordială a organelor si orga
nizațiilor de partid, a Uniunilor Aso
ciațiilor Studenților Comuniști este 
de a mobiliza mai puternic partici
parea studenților la înfăptuirea pro
gramelor de perfecționare a școlii su
perioare românești, la însușirea te
meinică a profesiei, pentru a fi nU 
numai corespunzători cerințelor vii
torului ioc de muncă, ci și capabili 
de înalte performante in domeniul 
creației tehnico-știintifice.

Este. în acest sens, deosebit de 
importantă și purtătoare de noi va
lențe pentru procesul integrării 
învătămîntului cu cercetarea și 
producția indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a aduce îmbu
nătățiri în ceea ce privește „parti
ciparea organelor și organismelor ști
ințifice, incepind cu Comitetul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, la 
elaborarea planurilor și programe
lor de dezvoltare", inclusiv partici
parea nemijlocită la elaborarea tutu
ror programelor și planurilor supuse 
dezbaterii Consiliului Suprem al Dez
voltării Economico-Sociale, Comite
tului Central, Comitetului Politic 
Executiv, prevedere de natură să 
sporească încărcătura științifică a 
însuși actului de conducere, de de
cizie în viata economico-socială. 
Fiind titulare de plan pentru multe 
teme prioritare, forumurile științifi
ce. academiile de științe pot depăși 
faza organizării de dezbateri și se
siuni științifice — deosebit de utile 
și interesante cele mai multe din ele 
— pentru a se implica nemijlocit în 
asigurarea cercetării și asistentei ști
ințifice pentru realizarea unor obiec
tive prioritare. Am in vedere aici nu 
numai cercetările din domeniul teh
nicii și tehnologiei, ci și cercetările 
din domeniul științelor sociale. Este

știut, în acest sens, că problemele de 
organizare și conducere, de creștere 
a producției și productivității muncii, 
a calității produselor, de economisi
re a materiei prime și materiale
lor. de stimulare a creativității în 
muncă sint cu precădere probleme 
de conștiință, de climat de muncă și 
responsabilitate colectivă. Economia 
politică, științele despre organizarea 
și conducerea producției, științele 
politice, pedagogia, psihologia socia
lă. cercetarea sociologică au. de 
aceea, in producție un teren deosebit 
de favorabil pentru cercetare, con
cluzii teoretice și acțiune, iar pre
zenta lor in activitatea de conducere 
se poate repercuta benefic asupra 
calității muncii și a climatului de 
muncă. în spiritul expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu. colabora
rea dintre cercetare și acțiunea so
cială nemijlocită s-ar putea intensifi
ca și prin prezența reprezentanților 
institutelor de cercetare în organele 
colective de conducere ale ministe
relor. centralelor sau în întreprin
deri, cu sarcini precise. într-o socie
tate în plină dezvoltare dinamică, o 
asemenea integrare este în beneficiul 
reciproc al producției și al cercetării, 
al vieții sociale în ansamblu.

Acesta este, de altfel, sensul indi
cațiilor de mare actualitate cuprinse 
în documentele de partid privind 
dezvoltarea într-un ritm mai accele
rat a cercetării științifice, in așa fel 
încît să devanseze cu cel puțin 5 ani 
producția, să accelereze astfel ritmul 
de „producere" si „circulație" a in
formației științifice ca o condițiă 
fundamentală a înfăptuirii progra
melor prioritare pentru dezvoltarea 
societății noastre socialiste în etapa 
actuală. Spiritul revoluționar și pa
triotic autentic al omului de știință 
se manifestă astfel plenar în contri
buția sa la dezvoltarea economico- 
socială a tării.

Prof. univ. dr.
Olivia CEAT1C1

Forța revoluționară a ideologiei
(Urmare din pag. I)

pentru împlinirea înaltelor țeluri 
ale socialismului. Se poate astfel 
spune că „portretul" spiritual al 
omului nou prinde contur prin în
trepătrunderea acelor factori de 
conștiință socială, politică, morală 
pe care ii reprezintă, într-o strînsă 
unitate, trăsături cum sînt : de-- 
votamentul și abnegația față 
de idealurile revoluționare, ati
tudinea înaintată fată de muncă 
și de avuția socială, spiritul critic' 
și autocritic militant, combativ, si
tuarea ,în. pripa ,plan a intereselor 
generale, ■ patriotismul socialist, 
mal ia răspundere socială bazată pe 
disciplina conștientă, pe respectarea 
legilor țâf-ii, pasiunea pentru pro
movarea noului, exigenta princi
pială și modestia, hărnicia, dorința 
de cunoaștere și de continuă creș
tere a competenței profesionale., 
pe scurt, afirmarea în plenitudinea 
ei a conștiinței revoluționare.

„Să nu uităm nici un mo
ment — subiinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională din decembrie 1987 — 
că pentru a asigura înfăptuirea 
Programului partidului. înaintarea 
spre comunism este necesară dez
voltarea puternică a conștiinței re
voluționare. ridicarea continuă a 
nivelului politico-ideologic, a con
științei socialiste a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii".

Aprecierea materialist-istorică po
trivit căreia conștiința socialistă, 
factor de ordin subiectiv, are un 
rol ce se impune cu forța unei 
necesități obiective — aduce în a- 
tentie adevărul că între sta
tornicirea noii orînduiri pe plan 
material și treptata afirmare a 
unei lumi de atitudini, stări de 
spirit generalizate și idei penetran
te, clădite pe valorile social-poli- 
tice ale societății noastre există o 
intercondiționare evidentă. în li
teratura social-politică de la noi 
și din alte țări, lucrurile au fost 
și sînt încă privite uneori în mod 
unilateral, spontaneist. Astfel, s-a 
considerat și se mai consideră 
că din moment ce ambianța

care reprezintă forța materială do
minantă a societății este de natură 
socialistă, ea ar genera „automat" 
și forța ei spirituală dominantă. 
Or, dezideratul generalizării modu
lui comunist de gîridire,.și acțiune 
nu se îndeplinește spontan, de la 
sine. Tocmai activitatea’ ideologică, 
desfășurată și condusă de partid, 
arc menirea de; a conferi, ?în pri
mul .rînd, membrilor partidului, dar 
și tuturor oamenilor muncii; acele 
orizonturi > de înțelegere, implicit 
de inițiativă și responsabilitate, 
apte să-i integreze organic sistemu
lui civilizației noi, socialiste. Pg a- 
ceastă cale. Tezele din aprilie for
mulează în mod - limpede cerința 
dezvoltării puternice a spiritului 
revoluționar în muncă, în gindire, 
în toate domeniile.

Finalitatea educației este condi
ționată de valorile ideologice pro
movate, de interferența lor directă 
cu viața, cu problemele la ordinea 
zilei în societate, în cadrul fie
cărui colectiv. Aceasta solicită lua
rea în considerare a specificului 
fiecărei căi educative în parte, 
încit, pornind de la cerințe dife
rențiate, proprii unor categorii sau 
altora de oameni, să se transmită 
un mesaj coerent, unitar, care să 
acționeze în direcția unică a ge
neralizării, stabilizării și prolife
rării valorilor politice și ideologice 
socialiste. Activitatea educativă 
este astfel menită să contribu
ie tranșant la formarea și afirma
rea omului nou ca un militant so
cial, un revoluționar al epocii.

In această ordine de idei se evi
dențiază — ca una dintre conclu
ziile majore ce se desprind din 
enunțul tezelor pentru plenara Co
mitetului Central — necesitatea 
unei înțelegeri superioare a con
ținutului muncii teoretico-ideolo- 
gice, de propagandă, culturale, a 
manifestărilor din cadrul Festiva
lului „Cintarea României", în sen
sul că eficiența acestora se vă
dește in cimpul rezultatelor din In
dustrie și agricultură, in sfera re
lațiilor sociale, în gradul de com
petență politică și profesională al 
oamenilor, mesajul lor umanist, re

voluționar împlinindu-se pe acest 
plan. Iată de ce. raportînd acti
vitatea ideologică la exigentele 
actuale, la răspunderile creseînde 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, se desprinde necesitatea de 
a imprima muncii politico-educa
tive un mâi pronunțai caracter 
concret, combativ, forță sporită de 
convingere, capacitate de mobili
zare și organizare. Participarea în 
cunoștință de cauză la viața socia
lă, la conducerea activității social- 
economice presupune, fără îndoia
lă, pregătire multilaterală, în pas 
țcu știința și tehnica, avansată, per
meabilitate la nou, la progres. A- 
ceasta obligă la învățare perma
nentă, la adîncirea cunoașterii, ca
lități care concură la definirea 
profilului omului nou, constructor 
conștient al prezentului socialist, al 
viitorului comunist.

în asemenea perspectivă, consi
derată de partid ca una din sarci
nile actuale primordiale, se im
pune atenției constatarea că ce
rințele activității ideologice, edu
caționale. evident în creștere cali
tativă. sînt mai bine satisfăcute pe 
măsura perfecționării stilului de 
muncă al activului și cadrelor din 
sfera ideologiei, a muncii de pro
pagandă. Mai sînt însă cazuri cînd 
nu se ține seama că și în aceas
tă privință este vorba de o acti
vitate specializată, că cei care 
lucrează în acest domeniu trebuie 
să se ocupe efectiv și permanent 
de propriile sarcini și nu ocazional, 
cind ies dintr-o „campanie" sau 
alta la care trebuie să participe 
dar nu în dauna muncii edu
cative. Propagandistul „de profe
sie", dacă se poate spune așa, nu 
poate fi prizonierul concepției că 
propaganda „se face de la sine". 
Critica adusă de conducerea parti
dului anumitei delăsări din sfera 
activității politico-ideologice pri
vește și un asemenea aspect. Răs
punderea socială și politică a ca
drelor din domeniul muncii ideolo
gice solicită talentul, puterea lor 
de creație, o înaltă competență, cu
noașterea temeinică a vieții — tră
sături ce se cumulează în pro-

socialiste
cesul unei munci specifice, concre
te, și nu desfășurate în „general", 
printre alte atribuții.

In concepția partidului nostru, 
așa cum probează cu o infinita 
bogăție de fapte experiența, 
de activitatea ideologico-educativă 
răspunde organul sau organizația 
de partid în întregul său, așa cum 
răspund și de aite domenii, dar 
cei însărcinați direct cu desfășu
rarea' muncii de propagandă au 
îndatoriri și preocupări specifice 
care dacă sînt neglijate nu pot 
să nu aibă urmări negative.

Tezele pentru plenara Comitetu
lui Central, consfătuirea cu activul 
din sfera muncii organizatorice, 
ideologice și politico-educative re
levă necesitatea creșterii reale a 
eficientei în acest domeniu, a asi
gurării unei noi calități a vieții 
ideologice.

Stimulînd gîndirea politică a oa
menilor, ajutîndu-i să-și explice 
desfășurarea evenimentelor și să 
adopte o poziție justă față de ele, 
să dobîndească o perspectivă clară 
asupra lumii, să participe în cu
noștință de cauză la progresul noii 
orînduiri, activitatea ideologică 
îndeplinește funcția unei compo
nente organice, esențiale a strate
giei revoluționare a partidului în 
procesul edificării societății socia
liste românești multilateral dezvol
tate și înaintării spre comu
nism. Astfel, spiritul revoluționar 
este și trebuie să devină într-o și 
mai mare măsură o stare de spi
rit colectivă, caracteristică funda
mentală, inconfundabilă, a fie
căruia și a tuturor, „emblema" 
constructorului conștient și devotat 
al noii orînduiri.

Activitatea ideologică și cultural- 
educativă pe care o are în ve
dere partidul nostru — care își are 
izvoarele proaspete ale vitalității 
perene deopotrivă în practica, re
voluționară și în ideile revolu
ționare — întrunește sensuri 
profund umane, avind drept tel 
educarea oamenilor muncii în spi
ritul principiilor generoase ale so
cialismului, ale umanismului revo
luționar.

o ffî a ■ ■ b

Ipostaze și surse de inspirație 
în poezia patriotică

Se recunoaște dintot- 
deauna consecvența cu sine 
a poeziei. De-a lungul 
secolelor și parcă în ciu
da atîtor curente mai din 
adînc sau doar de suprafa
ță, poezia și-a păstrat ega
lă îndreptățirea de a ex
prima pretutindeni și în
totdeauna sentimentele 
umane care, cu oricîte 
nuanțe s-au îmbogățit, s-au 
păstrat in linii fundamen
tale aceleași. Toate aces
tea asigură poeziei un su
net esențial neschimbat, 
produce chiar la poeții 
unui timp sonuri și ima
gini venite parcă din stră
fundul vremii. In aceșt 
sens poate cea mai eloc
ventă expresie a perenită
ții poetice se regăsește în 
poezia populară, capabilă 
să ocolească adesea deter
minările temporale tocmai 
pentru că își asumă obsti
nat natura sentimentelor 
umane perene. Și acestea 
nu au încetat să fie viața 
sau moartea, iubirea, du
rerea, bucuria și atîtea al
tele cu nuanțele lor indivi
duale cărora li s-âu adău
gat alte sentimente ce ex
primă superior atitudinea 
omului nu numai fată de 
sine, ci predominant față 
de semeni, de familia sau 
grupul căruia îi aparține, 
de societatea și poporul 
ce-i asumă identitatea. 
Sentimentul iubirii de țară 
este o sinteză unică a na
turii umane și se regăsește 
pe o treaptă superioară a 
conștientizării apartenenței 
la o istorie și o națiune. 
Probabil de aceea poezia 
născută din acest mare 
sentiment are toate carac
teristicile unei sinteze cu 
implicații esențiale în di
rectionarea oricărei creații.

Această fidelitate față de 
sine a poeziei născută din 
trăirea sentimentului iu
birii de țară nu presupune 
însă cu necesitate o fixare 
în jurul unor teme, moti
ve, forme sau tehnici pre
stabilite o dată pentru tot
deauna. Dimpotrivă, mobi
litatea, tentația explorării 
din unghiuri diferite, atrac
ția noutății ii sînt firești 
și plauzibile. Se exprimă 
în acest fel postulatul su
perior al oricărei creații, 
care dincolo de eternitatea 
sa umană exprimă tot atî
tea individualități creatoa
re. Vorbim adesea mai pu
țin despre poezie și mai 
mult despre poeți, avind în 
vedere existența unor in
dividualități artistice bine 
definite și nu a unei mase 
informe de material ling
vistic versificat. Individua
litatea creatoare este cea 
care determină evoluția 
oricărui gen și numai pre
zenta acesteia îndreptă
țește concluzia teoretică, 
subsumarea unei direcții 
artistice, estetice ce se poa
te contura. Astfel, cerce
tarea operei unor poeți ac
tuali poate da măsura ade
vărată a mișcării liricii la 
un moment dat și poate 
oferi perspectiva critică 
necesară stabilirii unei di
mensiuni axiologice.

Bogata tradiție a poe
ziei noastre patriotice exer
cită neîndoielnic o puterni

că atracție asupra genera
țiilor actuale de poeți. Ex
periența acumulată care a 
format un anumit gust pu
blic nu poate fi ignorată 
în nici un fel, dar nici nu 
trebuie șă devină un ob
stacol de netrecut in afir
marea originalității crea
toare. Acest lucru este evi
dent dacă parcurgem poe
zia unor autori ca Zaharia 
Stancu, Radu Boureanu, 
Mihai Beniuc, Nichita Stă- 
nescu, Al. Andrițoiu, Ion 
Brad, Ion Horea, Niculae 
Stoian, Violeta Zamfires- 
cu, Ion Gheorghe. Gheor- 
ghe Tomozei, loan Ale
xandru, Adrian Păunes- 
cu, Nicolae Dan Fruntela- 
tă, Constanța Buzea, Dan 
Verona, Lucian Avrames- 
cu, Mircea Florin Șandru, 
Gheorghe Istrate și altor 
poeți din generațiile tinere 
sau mai puțin tinere. Va
loarea acestei poezii se vă
dește nu numai în yitalita-

trul melopeic al baladei 
populare cu o gravitate ce 
este atenuată pe alocuri de 
prezența versului scurt, ca
dențat. Astfel, poetul a- 
părține bunei tradiții a 
poeziei transilvane unde 
între individ, casă, familie, 
ținut și ansamblul atotcu
prinzător al națiunii se 
stabilesc relații osmotice ; 
totul curge fără bariere, în
cît universul mare este 
comprimat într-un micro
cosmos de uz personal. Se 
trece astfel printr-o bio
grafie care se confundă 
cu o istorie mai mult sau 
mai puțin trăită. „Copilă
ria", „Eroul cunoscut", 
„1943, din cronica de liceu" 
aduc ecouri, frînturi din
tr-o realitate aspră, plină 
de măreție. Părinții devin 
început de lume prin ex
tinderea sentimentului ma
tern la dimensiuni cosmi
ce : „M-umă, te-am visat 
azi noapte, / mumă, te vi-

Insemnări privind recente 
volume de versuri dedicate 
sentimentului fundamental 

al dragostei de țară

ten ei neistovită, în capa
citatea de a-și regenera 
continuu propria substanță, 
dar și, deopotrivă, în îm
plinirea estetică superioa
ră, care fac neavenite, 
desuete acele încercări mai 
vechi, nu însă complet 
uitate, de a folosi „cîntare" 
diferite de cele firești în 
măsurarea axiologică a a- 
cestei poezii. Numărul a- 
preciabil de volume apă
rute în ultimul timp, inte
resul cu care au fost pri
mite, ecourile favorabile 
ale criticii literare sînt tot 
atîtea argumente ale pu
ternicei atracții ce o exer
cită sentimentul patriotic 
asupra multor poeți actuali. 
Vom spicui în rîndurile ce 
urmează cîteva aspecte ale 
acestei poezii, așa cum re
ies din unele volume recent 
apărute.

De-a lungul mai multor 
decenii de prezență edito
rială in universul poeziei, 
Petru Anghel reia în „Fas
cinația ierbii" (Editura E- 
minescu) predilecta sa me
ditație asupra naturii tran
silvane văzute ca matrice 
unică și inconfundabilă a 
propriului ei creator : 
„Mumă a mea, Transilva
nie, / mumă a neamului 
meu românesc, / iți mulțu
mesc pentru sfînta ta da
nie, / iți mulțumesc / pen
tru limba română in care / 
m-ai învățat că sint stăpin 
deplin / al respirațiilor tale 
tutelare". („De dor"). Lu
mea se circumscrie acestui 
spațiu deopotrivă ca reali
tate sau ca legendă : „De 
cind valea este vale, / de 
cînd dealul este deal, / un- 
duie lumina lumii / cerul 
mindru de Ardeal. // Că 
așa a fost să fie / valea 
vale, dealul deal, / ca să 
stea frumos pe lume / ce
rul mindru de Ardeal". 
(„Ardeal"). Arhetipul poe
tic se dezvoltă în regis-

sez mereu, / aveai buzele 
de țapte /și șopteai nume
le meu. H ...Mumă, vino 
iăr la noapte / cu frumosul 
chipul tău, / să mă înve
lești in șoapte. / și să mă 
păzești de rău". („Muma"). 
Părinții, natura, istoria se 
convertesc într-un „acasă" 
continuu : „Acasă, acasă, 
acasă, / cuvint fără sea
măn de bun, / ca poala de 
mumă duioasă, / in care 
din dor mă adun". „In hoc 
signo"). Poezie a echili
brului clasic, dominată de 
profundul sentiment al iu
birii locurilor natale, cu 
istoria lor eroică din „Fas
cinația ierbii" este încă o 
dovadă a prelungirii rigu
roase a unei tradiții ce-și 
dovedește viabilitatea.

Venit din același spațiu 
transilvan, loan Alexandru 
este un poet care a făcut 
din vocația sa intimă un 
adevărat program de acțiu
ne lirică întins pe mari 
spații geografice și istorice. 
De la „Imnele bucuriei", 
la vasta panoramă a „Im- 
nelor" dedicate provincii
lor istorice sau unor 
locuri memorabile („Imne
le Putnei") la cel mai re
cent volum de asemenea 
natură, „Imnele Maramu
reșului", poetul propune o 
vastă monografie lirică a 
pămîntului românesc rele
vat prin momente, perso
nalități sau monumente in
trate în conștiința poporu
lui nostru. Poezia interfe
rează mai multe planuri 
ale realului istoric, de la 
perspectiva etnografică în 
descendența lui Coșbuc și 
Goga, la cea a cărților de 
învățătură din evul de 
mijloc, pînă la cuprinderea 
mitică specifică lui Blaga. 
Natura picturală a aces
tei poezii se dezvoltă 
din analogii : „Rîvna
noastră de a muta în 
cuvint ceea ce pinza,

lemnul păstrează pentru o 
vreme ca să nu ni se piar
dă urma ; să păstrăm ca 
pe lumina ochilor moște
nirea. Așa au făcut și alți 
poeți djn vechime pînă 
astăzi în tradițiile lor, și 
nu din întîmplare atîtea 
nume ilustre se leagă de 
o asemenea făptuire".

loan Alexandru nu este 
un poet de natură epi
că. Trama lirismului său, 
atît cit există, e re
zultatul tratării fragmenta
re a unei realități exteri
oare ce se contopește cu 
propria ființă și, pentru a 
o exprima, apelează deo
potrivă la versul imnic sau 
la monologul inițiatic. intre 
aceste două modalități se 
mișcă o întreagă poezie 
profund meditativă, cu 
mare încărcătură emoțio
nală și filozofică. Piatra de 
hotar trebuie găsită în 
tratarea unitară a peisaju
lui spiritual românesc : 
„Una sînt Moldova, Țara 
Românească, Ardealul", 
„seminția deplină" întru
chipată în istorie de ac
tul unirii lui Mihai Vodă 
Viteazul. Imnul de laudă 
adus țării se cuprinde mo
numental în poezii precum 
„Patrie" : „te iubesc măi
cuță din rivnă și poruncă / 
Cu Dunărea și Oltul / și 
cite riuri încă", în locurile 
însemnate pe hărțile sufle
telor („Cîmpia Turzii", 
„Alba Iulia", „Moisei"), 
dar mai ales prin evocarea 
unor mari personalități ale 
istoriei noastre : „Bogdan 
Voievodul din Cuhea să- 
vîrși întiiul / Intre Moldo
va și Transilvania unirea". 
Testamentul acestor per
sonalități devine adesea 
motiv de meditație asupra 
destinulifi nostru ca popor 
pentru că acestea conțin, 
în viziunea poetului, un în
treg program etnic și na
țional. De la un „tărim 
mioritic" la întemeierea lui 
Dragoș, trecînd prin urme
le dacice și romane s-a în
temeiat o Țară : „Cel mai 
scurt discurs rostit vreoda
tă in fața mulțimilor / 
Două cuvinte și o singură 
voință. / Picătură cu pică
tură apa cea tare din gra
nit / După milenii de su
ferință / Vrem unirea cu 
țara scurt și limpede / Nici 
mai mult nici mai puțin / 
fără vorbe faptă / Adie 
oceanul vintului de răsă
rit / Holdele gata de sece
riș in șoapte / Sfinxul tre
buia să le rostească neapă
rat cel ce / Arareori din 
veac iese, din ninsă tă
cere / Apoi preface-se in 
om de rînd țăran arde
lean". (Vrem Unirea cu 
Țara").

Paleta stilistică și tema
tică a acestei poezii extrem 
de diverse este pentru ci
titorul zilelor noastre do
vada grăitoare a perenită
ții poeziei patriotice. Ve
nită din adîncul ființei, 
hrănită cu miturile și aspi
rațiile seculare, slujită de 
poeți înzestrați cu mare 
dăruire de sine, iubirea de 
patrie își află în poezie lo
cul ei demn ce-o impune 
prezentului și posterității.

Emil VASILESCU

.galerie de artâ” in aer liber ; tîrgul ceramiștilor din Corund Foto: NAGY P. Zoltan

Printre cele două dea
luri ale Șiclodului si Co- 
rundului. care-și trimit în 
anevoios urcuș, la peste 
1 000 de metri, trupurile 
îndrăznețe și suple ale car
penilor si fagilor, șoseaua 
își derulează in serpentine 
și pante, uneori accentua
te. covorul asfaltat, alun- 
gindu-se pe buza unui lim
pede și răcoros pîrîu. Co- 
borim spre Corund. Deo
dată. grelele bolti se des
chid. pădurea rămine în 
urmă. Ochiul cuprinde o 
largă panoramă, reperînd 
involuntar albul clădirilor 
așezării, pentru ca. pe mă
sură ce pătrundem în ini
ma ei. să nu se mai poată 
desprinde de ne fațade și 
porti. Corundul este astăzi, 
ca toate centrele de comu
nă ale județului Harghita 
Si ale tării, o localitate cu 
evidente atribute urbanis
tice. relevante atît in ima
ginea sa de ansamblu, cit 
și în amănuntul dotărilor 
tehnico-edilitare. Trezită 
la o nouă viată de suflul 
creator al anilor de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului si după reorga
nizarea administrativ teri
torială a tării, cind repar
tizarea rațională a forțelor 
de producție, alocarea unor 
importante fonduri de in
vestiții au devenit expre
sia concretă, argumentul 
incontestabil al politicii 
partidului de asigurare a 
condițiilor de muncă si 
viată deplin egale pentru 
toti oamenii muncii de pe 
cuprinsul patriei socialiste, 
comuna Corund si-a reîn
noit înfățișarea, existenta 
materială, devenind traini
cul suport al unei noi 
trăiri spirituale, armoni-

zate deplin în formă și 
conținut cu idealurile de 
esență ale poporului, ale 
patriei socialiste. Corunde- 
nii și-au înălțat în acest 
răstimp 450 de case noi. 
într-o linie 
ce vădește 
funcționalitate, 
struit un nou 
uman, complex 
și complex al 
de servicii, bloc 
te pentru specialiști, au a- 
menajat bazin de captare 
și au adus prin conducte 
apa potabilă la robinete, in 
locuințe, construiesc acum 
un nou centru de cultură 
și creație „Cintarea Româ
niei". Puterea economică 
a localității, veniturile oa
menilor muncii au fost 
mult sporite prin dezvol
tarea sectorului zootehnic 
si prin lucrul pămîntului 
cu metode agrotehnice îna
intate. însușite cu temei
nicie de membrii coopera
tivei agricole de producție. 
Ca urmare, nu 
într-unul din 
cooperatorii de 
ținut cea mai 
ducție de porumb la hectar 
la nivel de județ.

Dar la Corund. ca Si în 
multe alte locuri 
lucrul pămîntului 
încă o accepție, 
supra lui devine 
posibilitate de exprimare. 
In mîinile olarului lutul e 
scos din starea sa amorfă, 
căpătînd forță de comuni
care prin formă si culoare.

arhitecturală 
bun gust si 

au con- 
dispensar 
comercial 

prestărilor 
de locuin-

intîmplător. 
acești ani 
aici au ob- 
bună nro-

din tară, 
mai are 

Truda a- 
mijloc și

Rememorăm versurile ar
gheziene pentru frumuse
țea lor de imn dedicat ola
rului. pentru sinteza ele
mentelor ce-i definesc 
munca : „Dar înmuiată-n 
singe și sudoare / Unghia

lui ti-a pus un zbenghi de 
floare / Și ocolindu-ti 
coapsa cu subțire / Chenar, 
i-a dat noroiului simțire".

In contextul amplelor și 
variatelor manifestări cul- 
tural-artistice stimulate de 
marele Festival national 
„Cintarea României", ac
țiunile consacrate artei 
noastre populare cunosc 
un loc distinct. In acest 
cadru, am asistat în anii

pe lungi intervale, demon
strații de olărit susținute 
de meșteri din toată tara, 
aceasta constituind o valo
roasă formă de menținere 
în atenția tuturor a ceea 
ce este cu adevărat auten
tic in arta ceramicii, spre 
a o feri de imixtiuni nea
venite. poluante. în con
textul acestei veritabile în
floriri și continuări a unei 
străvechi îndeletniciri și

potențialității lor să pună 
în meritată lumină si spi
ritul creator al ceramiști
lor corundeni. să-l stimu
leze si să încadreze rodul 
său într-un flux al mani
festărilor de gen. în plan 
mai larg. în filonul crea
ției populare care unește 
într-un tot indestructibil 
toate zonele tării. îmbogă
țind însăși spiritualitatea 
poporului. Căci dacă cera-

ginea diferită a formelor, 
în tratarea cromatică spe
cifică. in motivele orna
mentale preferate. La 2 ki
lometri de comună, intr-un 
frumos cadru natural, pe 
aleea principală a hanului 
turistic „Corund", străjui
tă de brazi și mărginită de 
un foarte căutat izvor de 
apă minerală, se înșiră 
standurile olarilor, localnici 
și din alte centre de cera-

întrunit aici, la Corund, 
între altele, exponatele 
Centrului de ceramică din 
Horezu, creațiile unor meș
teri olari ca Dumitru Ciu- 
culescu sau Vasile Miron, 
prezenti aici, la Corund, la 
această manifestare. Pro
dusele lor se remarcă prin
tr-o ilustrare cromatică re
ținută și elegantă, prin 
desenul fin al motivelor 
florale, prin esențializare.

Noua viață a unui străvechi meșteșug popular

din urmă la revigorarea în 
întreaga tară a străvechiu
lui meșteșug al olăritului, 
ceramicii populare, artă a 
cărei tradiție poate fi ates
tată in multe din muzeele 
tării. Sînt bine cunoscute 
centrele de ceramică de la 
Horezu. Vama si Marginea, 
de la Pisc sau din Tg. Jiu. 
multe, dintre ele apreciate 
și pentru tîrgurile Si ma
nifestările periodice, prile
juri de confruntare a mă
iestriei de care dau dova
dă meșterii populari, oca
zii favorabile schimbului 
de experiență si de opinii 
cu privire la evoluția ar
monioasă a artei populare, 
în deplinul respect al au
tenticității. al păstrării 
nealterate a marilor ei mo
dele. In vederea aceluiași 
scop, Muzeul satului din 
București asigură, anual.

arte populare, se înscrie si 
manifestarea de la Corund. 
unde timp de două zile s-a 
desfășurat cea de-a Xl-a 
ediție a Tîrgului ceramiș
tilor. Sigur, la Corund. în
deletnicirea olăritului e 
practicată de ani îndelun
gați. îndeosebi ca mijloc 
de existentă, fără largă 
deschidere spre confrun
tări și evidențieri valorice. 
A trebuit să vină acești 
ani. de largă descătușare a 
energiilor creatoare ale 
maselor populare, de afir
mare neîngrădită a voca
ției si talentului, anii Fes
tivalului național ..Cinta
rea României", creat din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
pentru ca acest generos 
cadru de stimulare a ini
țiativelor si valorificare a

mica de Corund sau de 
Horezu, de Marginea, de 
Oboga sau Rădăuți are 
forme proprii de exprima
re. inconfundabile la o e- 
talare de ansamblu a cera
micii din diferite zone ale 
tării, nu e mai puțin ade
vărat că ele s-au indivi
dualizat în funcție de o se
rie de factori locali, pe 
fundalul aceleiași generale 
baze existențiale repre
zentată de țărănime si mo
dul ei de viață.

Străbatem străzile Co- 
rundului în frumoasa di
mineață de august si nu 
putem admira îndeajuns 
mîndra înfățișare a comu
nei care si-a împodobit fa
țada caselor și stîlpii oor- 
ților cu zeci și zeci de o- 
biecte ceramice, cartea de 
vizită a fiecărui meșter 
putîndu-se descifra în ima-

mică din țară, ilustrînd e- 
locvent vitalitatea acestui 
străvechi meșteșug. Se află 
aici Pali Antal, apreciat 
pentru acuratețea mo
tivelor ornamentale și 
limpezimea lor croma
tică, Pall Augustin, care 
caută să imprime produc
ției industriale de serie 
din atelierul ce-1 conduce 
atribute estetice. Ambrus 
Francisc, cu vazele sale 
nesmălțuite, arse o singu
ră dată si cu ceramică 
neagră obținută prin in- 
fundarea cuptorului. Mathe 
Denes, ce reînvie o tradi
țională formă de transmi
tere a mesajelor si expri
mare a sentimentelor prin 
inscripții sugestive, multi 
alți meșteri veniti din toa
tă tara, din centre de ce
ramică tradiționale sau mai 
noi. O largă apreciere au

Așa cum preciza di
rectorul Centrului jude
țean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării 
artistice de masă, profeso
rul Kardalus loan, cera
miștilor din Corund li s-au 
decernat 12 premii I la e- 
diția a Vl-a a Festivalului 
national „Cintarea Româ
niei". precum si numeroa
se alte premii la tîrgurile 
de ceramică de la Horezu. 
Iași, Rădăuți. Deva sau 
Sibiu.

Tîrgul de ceramică de la 
Corund a avut caracterul 
unei manifestări expozitio- 
nale care, prin selecția în
treprinsă, joacă si rolul 
unui real „critic de artă" 
chemat să promoveze ceea 
ce este valoros, respectă 
autenticitatea. orientînd 
gustul și ferindu-1 de ceea 
ce afectează frumusețea și

alterează puritatea crea
ției populare. De altfel, în 
sprijinul necesității de a 
orienta activitatea mește
rilor de aici pe făgașul au
tenticității. s-au organizat 
și celelalte acțiuni.

„Tîrgul" a însemnat așa
dar un act de cultură ai 
cărui beneficiari au fost 
deopotrivă meșterii olari, 
dar și publicul prezent, al
cătuit în mare parte din 
iubitori ai artei ceramice 
care știu sau vor să știe să 
descifreze în forma, dese
nul și culoarea obiectului 
valențele estetice ale aces
tuia. să și le însușească. A 
fost ajutat publicul prin 
observațiile pertinente ale 
unui deosebit de compe
tent juriu alcătuit din ca
dre universitare de specia
litate. cercetători științi
fici. etnografi și artiști 
plastici — între care prof, 
univ. Gh. Achiței, etno
grafa Silvia Szerciuc, Ru- 
salin Iștfănoiu, instructor 
în C.C.E.S. ș.a. — care și-au 
formulat aprecierile în fața 
fiecărui sitand. evidențiind 
autenticele valori, dar e- 
mitînd și observații critice, 
mai ales unde inovației 
tehnice i se substituia co
pierea mecanică sau gra
tuita dorință de epatare 
Poate că însăși această 
formă de dialog, plecind 
de la actuala experiență, 
să fie mult îmbogățită la 
edițiile viitoare, mai ales 
cu elemente organizatorice, 
pentru a se asigura un ca
dru de mai largă recepta
re. Dar atenfia juriului 
s-a îndreptat cu precădere 
spre meșterii ceramiști. in
tr-un dialog constructiv, 
cuprinzînd în dimensiunile 
sale îndemnul ca întreaga

lor activitate de creație să 
se ridice la nivelul cerin
țelor culturii noastre so
cialiste. Subliniind impor
tanta capitală pe care o 
are racordarea la filonul 
autenticității în actul de 
creație, prof. univ. Mate 
Gavril din Cluj-Napoca a- 
trăgea atenția asupra pe
ricolului pe care-1 repre
zintă pentru oricare crea
tor ceramist din orice zonă 
sau centru ceramic „înde
părtarea de tradiția locală, 
abaterea de la sursa de in
spirație. copierea unor mo
dele și maniere de lucru — 
în fapt uniformizarea, care 
este dușmanul nr. 1 al a- 
devăratei arte", iar artis
tul plastic Vasile Savonea. 
instructor la Institutul de 
cercetări etnologice și dia- 
lectologice din București, 
președintele juriului, se 
referea la granița fragilă, 
prea adesea încălcată de 
unii ceramiști. dintre ten
dința spre performanțe 
tehnice — în sine salutară
— și unele rezultate con
crete ce alunecă în tărimul 
nonvalorii.

Atribuindu-se. la închi
derea Tîrgului ceramiștilor 
corundeni. premii de par
ticipare tuturor meșterilor 
olari prezenti. s-a relevat 
încă un fapt, anume că nu 
departajarea în baza unui 
oarecare punctaj contează, 
ci capacitatea producțiilor 
artistice — aflate neapărat 
la un anumit nivel valoric
— de a emoționa și. prin 
aceasta, de a educa, de a 
contribui la îmbogățirea te
zaurului spiritual al po
porului nostru.

Nicolae ȘAN2RU
corespondentul „Scînteii"



SCÎNTElA — vineri 19 august 1988 PAGINA 5

23 August 1944-moment deschizător 
de nou făgaș vieții și muncii poporului român
(Urmare din pag. I)

profund creator problemele funda
mentale ale edificării orinduirii so
cialiste, ale dezvoltării forțelor de 
producție și perfecționării continue a 
relațiilor de producție și sociale, 
creșterii bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, ale afir
mării sale libere și independente in 
rindul națiunilor lumii. Congresul al 
IX-lea al partidului a inaugu
rat perioada cea mai înfloritoare și 
demnă din întreaga istorie a po
porului român, perioadă care, pe 
drept cuvint. este denumită „Epoca 
Nicolae Ceausescu". „Congresul al 
IX-lea al partidului — arăta secre
tarul general al partidului — a con
stituit un moment important, de coti
tură, in activitatea partidului, in con
strucția socialistă in patria noastră. 
El a descătușat energiile creatoare, 
gindirea revoluționară a comuniștilor, 
a poporului nostru, pentru înlătura
rea a tot ceea ce era vechi — a 
dogmatismului, a conservatorismului, 
a tendinței de ploconire față de tot 
ceea ce era străin — și a afirmat 
forța și capacitatea creatoare ale 
partidului și poporului nostru de a 
asigura făurirea socialismului in 
România, corespunzător năzuințelor 
poporului, realităților din patria 
noastră".

In anii care au trecut de la acest 
istoric congres. România a devenit o 
tară industriab-agrară. cu o industrie 
modernă, o agricultură socialistă in 
plin progres, cu o puternică dezvol
tare a științei, invățămintului și cul
turii. a bunăstării materiale si spiri
tuale a intregului popor. Expresia 
generală cea mai cuprinzătoare a 
prefacerilor și transformărilor înnoi
toare din tara noastră, a marilor 
realizări obținute in acești ani o con
stituie dezvoltarea și înflorirea na
țiunii socialiste, a cărei forță și trăi
nicie rezidă în puternica urlitate de 
voință si acțiune a tuturor fiilor pa
triei : muncitori, țărani, intelectuali 
și alți oameni ai muncii, uniți prin 
aspirații și interese comune.

O importantă realizare a societății 
românești contemporane este făuri
rea statului socialist, ca stat al de
mocrației muncitorești-revoluționare. 
Așa cum a demonstrat practica con
strucției socialiste în țara noastră, 
statul, administrator al avuției na
ționale. are sarcini importante. în 
organizarea și conducerea activității 
economico-sociale, puternica dezvol
tare a forțelor de producție, amplifi
carea fără precedent a activităților 
economico-sociale impunind in con
tinuare, ca o necesitate obiectivă, 
perfecționarea și creșterea rolului 
său pentru asigurarea dezvoltării 
unitare și armonioase a societății.

In procesul perfecționării ansam
blului relațiilor sociale, a conducerii 
și organizării întregii noastre socie
tăți, partidul acordă o atenție de 
prim ordin dezvoltării democrației 
socialiste, ca latură esențială a ope
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CETĂȚENII ÎȘI PREZINTĂ LOCALITATEA

Luminoase
Locuitorii săi se mîndresc cu 

faptul că este cel mai tînăr oraș 
al județului. In 1968, o dată cu re
organizarea teritorial-administrat i- 
vă a intregului teritoriu al țării, 
vechiul tirgușor din Cimpia Boia- 
nului a fost declarat așezare urba
nă. Era, practic, momentul ieșirii 
acestei așezări dintr-o istorică în
cremenire. Astăzi, de la înălțimea 
pe care le-o dă cucerirea vertica
lelor civilizației socialiste, oamenii 
acestor locuri se întorc cu greu 
spre ceea ce a fost aici in urmă 
cu douăzeci de ani. Trăiesc cu o 
grabă fertilă. N-au timp Să-și mai 
amintească ce a fost — nu-i vorbă 
că nici nu prea au ce iși aduce 
aminte —. privesc doar înainte la 
ceea, ce mai au de făcut. Dacă rea
litatea s-ar potrivi gindului lor ar 
trebui ca aici, într-o singură noap
te. să răsară un oraș mai mare 
decît Bucureștiul. Efervescența 
gindului lor se traduce nu numai 
in activitatea cotidiană de pe șan
tierele sistematizării — centrul lo
calității a căpătat de pe acum un 
elegant contur —, ci mai ales în 
lupta pentru dobîndirea de către 
toți cetățenii așezării a unei noi 
identități.

— Pentru noi, a ridica din te
melii un oraș adevărat — ne spune 
primarul Valentin Nițu — înseam
nă mai mult decit blocuri, trotuare, 
canalizare și tot ceea ce ne-am 
obișnuit a numi „confort urban", 
înseamnă edificarea unei adevă
rate conștiințe urbane.

Mariana Cioc, muncitoare la fi
latura de bumbac, nu are decit 
douăzeci de ani, dar cuvintele ei 
pot fi emblematice pentru toți dră- 
gâneștenii :

— Cind eram elevă am fost în 
excursie la Muzeul Satului din 
București. Am văzut acolo și ve
chile case oltenești, la fel ca cele 
în care s-au născut părinții mei. 
Casele acelea mici, din pămint, a- 
colo, in muzeu, păreau frumoase. 
Dar erau frumoase ca exponate. 
Nici un om nu trăia in ele decit 
cu capul plecat pentru a nu se lovi 
de grindă. Eu cred că o casă fru
moasă este aceea in care omul poa
te trăi demn. Cînd ne-am întors in 
Drăgănești am fost cu toții mindri 
de blocurile noastre.

Este firesc ca tinerii acestor 
locuri să măsoare cotidianul cu in
tensitatea transformărilor în mijlo
cul cărora trăiesc. Pentru ei viața 
a început și continuă la oraș. Ma
riana Cioc nu iși imaginează viito
rul decit strins legat de acela al 
orașului in care s-a născut. „înră
dăcinarea" inginerului Sandu An- 
tohi de la întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
este și ea semnificativă.

— Luna aceasta îmi termin sta- 
giatura — ne spune el. Nici gind 
să plec in altă parte. Deși de loc 
sint gălățean, simt că acesta este 
adevăratul meu oraș. Aici m-am 
căsătorit, aici s-a născut Andra, 
fetița mea, locuim într-un aparta
ment de trei camere dintr-unul din 
blocurile acestea noi. întreprinde
rea la care lucrez este nouă și ea. 
Ce-ți poți dori mai mult decît să 
muncești și să trăiești intr-un oraș 
care crește o dată cu tine ? !

Memoria mai virstnicilor locui
tori cumpănește încă între satul 
de altădată și orașul ce se dezvol- 

rei de făurire a noii societăți. „So
cialismul și democrația — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — sint 
de nedespărțit, iar societatea socia
listă poate și trebuie să realizeze cea 
mai umană formă de guvernare a 
poporului prin și pentru popor".

Declanșarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și, în anii care au 
urmat, desfășurarea victorioasă a re
voluției socialiste au determinat pre
faceri înnoitoare in toate sferele 
vieții sociale, inclusiv în cea spiri
tuală. în fundamentarea politicii 
cultural-educative partidul a pornit 
de la ideea că menirea istorică a 
socialismului este nu numai de a 

AUGUST
elibera omul de asuprire și exploa
tare. de a asigura bunăstarea lui ma
terială, ci de a făuri o civilizație 
spirituală superioară, care presupune 
formarea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire culturală și 
profesională, cu un profil moral-po
litic înaintat. Pe această bază a avut 
loc o dezvoltare remarcabilă a invă- 
țămîntului și culturii, perfecționarea 
continuă a activității ideologice și 
politico-educative, aplicarea fermă a 
principiilor eticii și echității socia
liste, afirmarea deplină a personali
tății umane.

Restabilirea independenței -și su
veranității naționale a României — 
rezultat al înfăptuirii revoluției de e- 
liberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 
1944, iar, mai apoi, dezvoltarea țării 
noastre pe calea socialismului și 
mărețele împliniri pe care le-a 
obținut au Constituit premisa fun
damentală pentru afirmarea suvera
nă a țării pe plan international, 
pentru dezvoltarea relațiilor sale de 
colaborare cu toate statele, pentru 
participarea activă la soluționarea 
problemelor lumii contemporane.

In concepția și practica Partidului

trepte ale
tă. Pentru ei, spre deosebire de cel 
tineri, Înscrierea pe coordonatele 
unei civilizații urbane moderne 
iese de sub semnul firescului, in- 
trînd sub cel al spectaculosului. 
Nici nu poate, fi altfel o dată ce 
aproape jumătate din populația lo
calității trăiește astăzi în case noi. 
Aici, unde in 1965 nu existau decit 
numărate pe o mină locuințe care 
să ofere condițiile necesare unei 
vieți civilizate, există astăzi peste 
1 000 de apartamente, iar pînă la 
sfîrșitul acestui cincinal vor mai 
fi date in folosință încă 350 de lo
cuințe in blocurile ce se vor con
strui pe strada Florilor.

Poștașul Dinuț Domnin, simte în 
felul său această transformare a 
Drăgăneștiului. Ani de zile i-a bă
tătorit ulițele, acum îi străbate 
străzile. în geanta sa a purtat a-; 
proape toate „intimplările" deveni
rii orașului și ale oamenilor să:< 
Cine altul decît poștașul ar fi pu-

DRĂGĂNEȘTI-OLT

tut fi martorul de fiecare zi al 
nașterii dioului oraș ? 1

— Eu am dus pentru prima dată 
poșta la filatura de bumbac, apoi 
la intreprinderea pentru industria
lizarea sfeclei de zahăr, eu duc și 
acum presa la casa de cultură și 
la biblioteca orășenească. Cum a 
apărut o adresă nouă în oraș m-am 
prezentat și eu la „poarta" ei.

— Și sint multe adrese noi ?
— Sint mii. Gindiți-vă numai că 

acum douăzeci de ani abia dacă 
aveam in oraș 300 de abonamente 
la radio și televiziune, iar astăzi 
sint peste 4 000. Cu miile sint și 
abonamentele la ziare, la reviste. 
Fără bicicletă nici n-aș mai putea 
trece pe la toate adresele. S-a mă
rit mult orașul. înainte vreme, pe 
Calea Progresului, care vine de la 
gară spre centru, după ce treceai de 
Monument, casele începeau să se 
rărească. Acum, aici mai este un 
oraș. O clipă șovăie, apoi conti
nuă : Dar eu cel mai tare mă bucur 
că nu mai este noroi. Că pe vre
muri, dacă ploua, nu puteam duce 
poșta decît încălțat cu cizme. A- 
cum pot merge in pantofi.

Tot o geantă, dar cu scule, avea 
pînă acum cițlva ani și Lucian 
Pieptea, depanator Radio-Tv. Nu
mai că între timp a trebuit să și-o 
agațe in cui. Lucrează acum in
tr-un atelier patronat de cea mai 
mare întreprindere de profil din 
țară : „Electronica".

— Nu mai făceam față repara
țiilor — ne spune el. Uitați-vă și 
dumneavoastră in jurul meu : tele
vizoare color, alb-negru, casetofoa- 
ne, boxe, combine muzicale, stații 
de amplificare, cîte și mai cîte. Și 
toate acestea deși in oraș mai exis
tă un centru de reparații al coope
rației meșteșugărești.

Serviciile din localitate sint, in
tr-adevăr, suprasolicitate. Drăgă- 
neștenii au început să se deprindă 
cu facilitățile oferite de serviciile 
citadine. Iși duc acum rufele la 
„Nufărul", se enervează cînd cen
trul de optică nu onorează comen
zile repede și bine sau cind la 
service-ul auto se așteaptă prea 
mult. Se pierde timpul adică, și ei 

Comunist Român, apărarea indepen
denței patriei constituie caracteris
tica fundamentală a procesului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul româ
nesc. Referindu-se la interdepen
dența dialectică dintre opera de edi
ficare socialistă a patriei și cea 
de apărare a independenței, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Nu poate exista socialism fără in
dependență și libertate națională. 
Trebuie să fim pe deplin conștient) 
că libertatea națională, independenta 
sint factori determinant! ai comu
nismului și progresului unui popor 
care dorește să fie stăpîn pe desti
nele sale".

Promovind cu consecvență prin
cipiul soluționării politice a tuturor 
diferendelor și stărilor conflictuale 
dintre state prin dialogul politic 
între părțile implicate, România 
militează pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
internaționale, pentru reglementarea 
exclusiv prin negocieri politice a 
tuturor problemelor litigioase, pentru 
asigurarea păcii și securității mon
diale și promovarea unor raporturi 
de amplă colaborare între statele și 
popoarele lumii.

Vibrantele apeluri ale președintelui 
României in favoarea păcii și dezar
mării pornesc de la convingerea că 
este in avantajul întregii umanități 
de a folosi resursele pe care le are 
planeta noastră în scopul progresu
lui, al ridicării nivelului de trai al 
popoarelor, că este incompatibilă cu 
eșuza emancipării popoarelor, a ri
dicării nivelului lor de viață cursa 
aberantă a înarmărilor cu toate con
secințele sale. în concepția româ
nească, numai pomindu-se de la con
siderarea independenței și suverani
tății ca atribute fundamentale, inali
enabile ale unui popor, ale unul stat, 
se poate ajunge la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie.

în retrospectiva drumului parcurs 
de poporul român, marele eveniment 
istoric din August 1944 ne apare deo
sebit de dens în semnificații. Bogatul 
bilanț cu care intîmpină oamenii 
muncii din patria noastră marea săr
bătoare evocă cu putere progresele 
imense pe care le cunoaște România 
in arcul de timp al socialismului, și, 
cu deosebire, în perioada de cînd in 
fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustru 
gînditor comunist și militant revolu
ționar, ctitor al României moderne. 
La temelia acestor istorice realizări 
se află coeziunea de nezdruncinat a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a întregului popor, care, 
strins unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncește cu 
abnegație pentru inălțarea patriei pe 
culmile civilizației socialiste, comu
niste. strălucită confirmare pe care 
timpul o dă opțiunii istorice din 
August 1944.

dezvoltării
nu vor să înțeleagă cum vine trea
ba asta. Ion Bădălan, vicepreședin
tele cooperativei meșteșugărești 
din localitate, ne spune că in . mo
mentul de față există 38 secții de 
profiluri diferite pentru servirea 
populației și, câ urmare a cereri
lor cetățenilor, in viitorul apropiat 
vor mai fi înființate cel puțin 10 
asemenea unități. Planurile drăgă- 
neștenilor au anvergură. Dacă spi
talul pe care îl au aici i-a dezvățat 
de drumurile pe la doctorii din 
Slatina, acum vor să construiască 
unul nou. mai mare, ultramodern, 
pe măsura unor noi exigențe. Pro
iectele lor mai cuprind un nou ci
nematograf modern, terminarea lu
crărilor la . stadionul orașului care, 
astfel, va putea găzdui 15 000 de 
spectatori, construirea unei noi 
centrale telefonice, a unui hotel, 
amenajarea unei baze de agrement 
pe malul Oltului.

Acestea sint doar cîteva din 
planurile cu care oamenii locului 
întîmpină viitorul. Pentru a se 
bucura de împlinirea lor și a le 
continua, copiii din Drăgănești sint 
călăuziți încă din școală către cele 
mai îndrăznețe trasee ale cunoaș
terii.

— Avem profesori foarte buni în 
oraș și rezultatele se văd. Sintem 
mindri că in fiecare an tot. mai 
mulți dintre elevii noștri trec cu 
succes proba examenelor de admi
tere la instituții prestigioase de 
învățămînt din țară — ne spune 
profesorul Traian Zorzoliu, el în
suși unul dintre acei dascăli neo
bosiți in educarea copiilor din Dră
gănești. De aproape douăzeci de 
ani străbate, împreună cu ei, îm
prejurimile orașului adunind cu 
pasiune mărturii ale existentei și 
continuității oamenilor pe aceste 
meleaguri. A stîrnit, mai intii la 
copii, apoi și la cei mari, o ade
vărată frenezie a descoperirii tre
cutului. Cu sprijinul Muzeului Na
țional de Istorie din București au 
fost deschise aici șantiere arheolo
gice. Drăgăneștenii, la rindul lor, 
au răsturnat cuferele bătrinilor, au 
scormonit în podurile caselor și, 
din mulțimea obiectelor adunate, a 
luat ființă un pilduitor muzeu al 
istoriei acestor păminturi, invidiat, 
pe drept cuvint. spun oamenii de 
aici, de alte localități.

— Orașul nostru este aureolat de 
istorie — ne spune profesorul Zor
zoliu. Am descoperit aici vetrele 
strămoșilor noștri și avem dovezi 
de continuitate a acestora incepind 
din mileniul 5 î.e.n. și pînă în zilele 
noastre. Nu ne lipsesc mărturiile 
arheologice nici măcar pentru o 
sută de ani din această perioadă.

Pasiunea drăgăneștenilor pentru 
istorie nu dezminte deloc vocația 
lor, recent descoperită, de artizani 
ai prezentului. Atît doar că, in ra
port cu memoria lor afectivă, tre
cutul se află mult mai departe de
cit viitorul. Eleva Virginia Dumi
necă ne spunea că „povestea Dră
găneștiului este o poveste lungă și 
care se continuă". O „poveste" a- 
devărată, ara adăuga noi, scrisă de 
oamenii care au afirmat Drăgăneș- 
tiul de astăzi ca un oraș cu o per
sonalitate distinctă în ansamblul 
localităților României socialiste, un 
oraș deschis anilor ce vin.

Ștefan CIOCH174ARU

REZULTATE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe șapte luni ale anului

Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din do
meniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele 7 luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 iulie, pe pri
mele locuri s-au situat :

Domnului GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele Senatului,

Președintele interimar al Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Am aflat, cu adincă tristețe, vestea încetării din viață, intr-un tragic 
accident, a generalului Mohammad Zia-ul Haq, președintele Republicii Isla
mice Pakistan.

în aceste momente, de grea încercare, vă transmit dumneavoastră. Gu
vernului Republicii Islamice' Pakistan și poporului prieten pakistanez cele 
mai sincere condoleanțe și profundul regret pentru marea pierdere suferită 
de țara dumneavoastră.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚĂ

Locul I : întreprinderea minie
ră Pinoasa, județul Gorj.

Locul II : întreprinderea minie
ră Lupoaia, județul Gorj.

Locul III : întreprinderea minie
ră Horezu, județul Vîlcea.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea eleciro- 
centrale Oradea.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Suceava.

ÎN DOMENIUL 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina.

Locul II : întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI- 
UNELTE, MECANICA FINA, 

SCULE ȘI ECHIPAMENT 
SPECIAL

Locul I : întreprinderea de e- 
chipament hidraulic Rîmnicu Vil- 
cea.

Locul II : întreprinderea de me
canică fină București.

Locul III : întreprinderea de ma- 
șini-unelte Arad.

ÎN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE - 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : Combinatul chimic Rim- 
nicu Vîlcea.

Locul II : întreprinderea chimi
că Turda, județul Cluj.

Locul III : Combinatul de pro
duse sodice Govora, județul Vil- 
cea.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hlr- 
tie „Bistrița“-Prundu Birgăului, ju
dețul Bistrița-Năsăud.

Locul II : Combinatul de celu
loză și hirtie „Letea"-Bacău.

Locul III : întreprinderea de 
cartoane, hirtie și confecții Scăeni, 
județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ — 
MĂTASE, IN. CÎNEPA

Locul I : întreprinderea Țesătorîa 
de mătase Sighișoara, județul Mu
reș.

Locul II : întreprinderea pentru 
articole sport „Camping“-Urziceni, 
județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea de 
mătase „Flamura roșie“-București.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul Te
leorman.

Locul III : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Teleorman.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".

Locul II : Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii“-București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Banat“-Timișoara.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Pe arterele rutiere, îndeosebi pe 

traseele turistice și de agrement, atît 
in localități, cit și în afara acestora, 
se înregistrează in aceste zile valori 
ridicate ale traficului. Pentru desfă
șurarea in siguranță a circulației, 
este necesar ca toți conducătorii de 
vehicule și autovehicule să dea do
vadă de prudență sporită. O atenție 
deosebită trebuie acordată depășiri
lor, care să fie semnalizate din timp 
și precedate de o asigurare temeini
că. Automobiliștilor li se recoman
dă să ruleze cu viteze adecvate gra
dului de aderență și vizibilitate, să 
țină seama în permanență de condi
țiile concrete ale deplasării vehicu
lelor și pietonilor în zona respectivă. 
Aceeași prudență se impune în locu
rile cu trafic pietonal intens, cum 
sint intersecțiile, stațiile mijloace
lor de transport în comun, trecerile 
amenajate în vederea traversărilor, 
zonele de agrement. La trecerea pe 
lingă autovehicule staționate, cei de

teatre
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ateneul Român

• I 
precădere frîna de motor. Multe sec
toare de drum vor fi afectate de 
precipitații. Rularea în trepte Inferi
oare de viteză pentru evitarea dera
pării devine in astfel de condiții im
perios necesară. într-o curbă din 
apropiere de Avrlg, un automobilist a 
pierdut controlul mașinii și s-a răs
turnat. Se reamintește automobiliș
tilor utilitatea cuplării centurilor de 
siguranță, care au rolul de a proteja 
persoanele aflate in autoturism, atît 
în cazul unor coliziuni, cit și al opri
rilor bruște impuse de situații nepre
văzute.

De o mare importanță pentru si
guranța deplasărilor este starea teh
nică a autovehiculelor. înainte de a 
se porni a drum, sistemele de sigu-' 
ranță ale acestora, inclusiv starea 
anvelopelor și presiunea in pneuri 
trebuie atent verificate. Eventualele 
defecțiuni ivite pe traseu trebuie re
mediate numai după scoaterea auto
vehiculelor fn afara părții carosabile 
și semnalizarea lor corespunzătoare. 
Asigurarea cursivității traficului im
pune ca autovehiculele sâ nu fie 
oprite și să nu staționeze pe partea 
carosabilă, mai ales pe șosele aglo
merate.

STUDIO (59 53 ÎS) — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19
• Agentul straniu : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11 ; 13; 15.30; 17,30:
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11.15; 13,30; 15.43; 18; 20
• Noile povești ala Seherezadei :
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11.30; 14;
16,30; 19. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Prieteni fără grai — 9; 11: 13,
Pistruiatul — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Rezervă la start: TIMPURI NOI 
(13 61 10) — 9; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20
• fn fiecare zi mi-e dor de tine : 
DACIA (50 35 94) — 9: 11; 13; 15; 17;
19, FLORE ASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GIULEȘTI (17 53 46) — 9; 11: 13; 13; 
17; 1», AURORA (33 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 13.45; 18,30, la grădină — 20.43,

— palat al culturii muzicale națio
nale". Recital de vioară. Doru Pop
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Recita! 
de muzică românească — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, Ia ,,Ex
poflora" din parcul Herăstrău) : 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) ; Arta conversației — 19

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița-

Locul III : întreprinderea pentru 
creșterea și ingrășarea porcilor To- 
mești, județul Iași.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCTII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea antrepri
ză de constructii-montaj și repa
rații siderurgice Galați — Ministe
rul Industriei Metalurgice.

Locul II : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcțil-montaj și 
reparații Brașov — Ministerul In
dustrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE - STATII DE CALE 
FERATA

Locul I ; Stația de cale ferată 
CIuj-Napoca Est.

Locul II : Stația de cale ferată 
Iași.

Locul III : Stația de cale ferată 
Ciceu, județul Harghita.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de 
transporturi și utilaje pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj — 
Ministerul Minelor.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto produse petrolie
re „PECO" București — Ministe
rul Industriei Chimice și Petro
chimice.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Tirgu Jiu.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Rimnicu Vîlcea.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru alimenta
ție publică Ploiești.

. . ' ■ - ■. ■ > . ■ ■; '■ : '
ÎN DOMENIUL TURISMULUI —

OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul Județean de tu
rism Prahova.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Alba.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Brașov.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea Jude
țeană Teleorman.

Locul II : întreprinderea Jude- 
țoană Constanța.

Locul III : întreprinderea jude
țeană Ialomița.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

ȘI LOCATIVE

Locul I : întreprinderea județea
nă Caraș-Severin.

Locul II : întreprinderea jude
țeană Botoșani.

Locul III : întreprinderea jude
țeană Harghita.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea Județeană 
Timiș.

Locul II : Uniunea județeană Olt.
Locul III : Uniunea județeană 

Bistrița-Năsăud.

la volan trebuie să urmărească in
tențiile pietonilor aflați în apropie
re, pentru ca la nevoie să poată opri 
autovehiculul în deplină siguranță. 
Precauția cu care a circulat la depă
șirea unui autovehicul staționat pe o 
strațiă din Oradea i-a permis condu
cătorului autoturismului 2-BH-5605 
să evite accidentarea unui pieton 
imprudent, care, traversînd la mică 
distanță de vehiculul oprit, risca să 
devină victima grabei și neatenției 
sale.

Deplasările pe distanțe mai lungi 
trebuie să se facă ținind seama de 
starea sănătății și de starea psiho- 
fizică a omului de la volan, astfel 
incit să se asigure popasuri cel pu
țin la fiecare 100 km parcurși și să 
fie evitată circulația în timpul nop
ții. cînd riscurile sint mai mari.

Pe porțiunile de drum umed, mal 
ales in curbe, Ia coborîrea pantelor 
și la trecerea pe lingă pietoni, viteza 
se va reduce din timp, folosind cu

cinema
• Filmul — cronica luptei poporului 
român pentru eliberare socială și 
națională, pentru victoria socialismu
lui in România. Ciclu de filme româ
nești. Noi cei din linia Intii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12; 14; 1»
• 23 August în imagini cinematogra
fice. Ciclu de filme românești. Por
țile albastre ale orașului : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• 23 August — moment hot&rltor tn 
istoria patriei. Ciclu de filme româ
nești. Serata : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15
• Pagini din lupta eroica a poporu
lui nostru oglindite in film. Ciclu de 
filme românești. Pădurea de fagi :

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu. a primit o telegra
mă din partea primului-ministru al 
Republicii Franceze, Michel Rocard, 
în care îi mulțumește pentru mesa

Expoziția de pictură „Peisajul 
in acuarela românească”

La Biblioteca Academiei Republi
cii Socialiste România s-a deschis, 
joi, expoziția de pictură „Peisajul in 
acuarela românească". Sint prezen
tate lucrări ale unor artiști plastici 
reprezentativi din secolele XIX—XX, 
aflate in colecțiile bibliotecii.

Operele expuse relevă principalele

tv
20,00 Telejurnal • în întîmpinarea zilei 

de 23 August
20,25 Marii sărbători naționale — fapte 

exemplare de muncă!
20,40 Arc peste un timp eroic. 23 Au

gust 1044 — 23 August 1988 • Trepte 
spre viitorul comunist al patriei 
— Documentar (color)

21,00 Mtndră- zi a libertății. Cîntece pa
triotice, revoluționare interpretate

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 19 august, ora 
B0 — 22 august, ora 20. în țară : Vre
mea va fi predominant frumoasă și se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil 
eu unele tnnorări trecătoare în regiu
nile estice la începutul intervalului și 
nordice în partea a doua a interva
lului. Izolat se vor semnala precipitații

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Performanțe internaționale ale atletelor noastre

fn cadrp! concursului internațional 
de atletism de la Zurich, contind 
pentru „Marele Premiu . I.A.A.F.", 
sportiva noastră Paula Ivan a 
ciștigat proba feminină de I 509 m 
cu excelentul timp de 3’56”22/100 — 
rezultat ce constituie cea mai bună 
performanță mondială a sezonului. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Doina Melinte (4'01”24/100). Ruth 
Wysocki (S.U.A.) — 4’04’’25/100,
Kristy Wade (Anglia) —. 4’05”49/100 
și. Fatima Aouman (Maroc) — 4’03” 
«2/100.

♦
HOCHEI PE GHEAȚĂ. Competi

ția de hochei pe gheață „Cupa 23 
August", desfășurată la Miercurea- 
Ciuc, s-a încheiat eu victoria echi
pei Steaua București (10 puncte), ur
mată in clasamentul final de forma
țiile S.C. Miercurea-Ciuc (8 punc
te), Progresul Miercurea-Citic . (5 
puncte), Dunărea Galați (3 puncte), 
Dinamo București și Viitorul Gheor- 
ghenl (cite 2 puncte). Rezultate în
registrate în ultima zi a turneului : 
Steaua — S.C. Miercurea-Ciuc 2—1 ; 
Dinamo — Dunărea Galați 4—4 ; 
Progresul Miercurea-Ciuc — Viito
rul Gheorgheni 9—5.

ȘAH. • Turneul internațional fe
minin de șah de la Predeal a con
tinuat cu runda a 6-a, in care Cris
tina Bădulescu a invins-o pe Ligia 
Jicman, Margareta Mureșan pe 
Halima Jalowec (Polonia). Mădălina 
Stroe pe Dana Prohaskova (Ceho
slovacia), Mariana Duminică a pier
dut la Gertrude Baumstark. iar Ga

jul de felicitare adresat cu prilejul 
sărbătorii naționale franceze și ex
primă urarea ca relațiile tradiționa
le de prietenie existente intre po
poarele noastre să cunoască în viitor 
noi dezvoltări în toate domeniile.

modalități de execuție, precum șl 
evoluția acestei teme în arta româ
nească. între pictorii ale căror crea
ții sint prezentate se află Ion Geor
gescu, Theodor Aman, Ștefan Lu- 
chian, Theodor Pallady. M. W. Ar
nold, Nicolae Dărăscu, H. Catargi.

(Agerpres)

de formații laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României*  
(color).

ai,10 România socialistă — contri
buții inestimabile. la edifica
rea unei lumi a păcii și colaboră
rii. Nicolae Ceaușescu — erou al 
păcii mondiale, proeminent mili
tant revoluționar al contempora
neității (color)

21,30 Serial științific (color): Univers, 
materie, viață. Emisiune de educa
ție materialist-științlfică. Din tai
nele oceanului planetar. Episodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

sub formă de aversa îndeosebi în re
giunile estice și sud-estice la început, 
apoi spre sfîrșitul intervalului în nord- 
vestul țării. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, iar cele maxime 
între 22 $1 32 de grade, izolat mai 
ridicate în sud. Condiții de ceață în 
regiunile centrale. La București : Vre
mea va fi predominant frumoasă și se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
condiții reduse de aversă la începutul 
intervalului. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 18 și 20 de grade, iar cele ma
xime între 29 și 32 de grade.

f’fobâ taascifliAă de 400 m platf 
. a revenit americanului. Butch Rey
nolds, care a stabilit un nou record 
mondial cu 43’'2SȚK)0. Vechiul record 
(43”86/100) fusese stabilit acum 20 de 
ani' de compatriotul său Lee Evans, 
în cursa de 100 m, primul a trecut 
linia de sosire sprinterul american 
Carl Lewis (9”93/100), secundat de 
Calvin Smith (S.U.A.) — 9”97/100, în 
timp ce recordmanul mondial, ca
nadianul Ben Johnson, s-a situat pe 
locul trei în 10”.

♦
briela Stanciu a cîștigat la Eugenia 
Ghindă. în clasament conduce Cris
tina Bădulescu — 4,5 puncte, urma
tă de Margareta Mureșan — 4 punc
te (ambele din 5 partide), Mădălina 
Stroe — 3,3 puncte (din 6 partide). 
Elena Bistriakova (U.R.S.S.) — 3
puncte (din 5 partide) etc. • în 
runda a 16-a a campionatului 
de șah al U.R.S.S., Karpov a 
ciștigat la Malaniuk, Gurevici la 
Smirin, în timp ce partidele Vaga- 
n.ian — Kasparov, Sokolov — Be- 
liayski, .Gavrikov — Haritonov s-au 
încheiat remiză. înaintea rundei fi
nale, in fruntea clasamentului se 
află Kasparov și Karpov, cu cite 11 
puncte, urmați de Salov (9.5 p). în 
runda a 17-a Kasparov va avea pie
sele albe la Einhorn, iar Karpov, cu 
piesele negre, va juca împotriva lui 
Elvest.

NATAȚlE. în urma concursului de 
la Austin a fost alcătuit lotul de 
natație al S.U.A. pentru apropiate
le Jocuri Olimpice de vară. Printre 
cei selecționați se numără cunoscu- 
ții recordmani Matt Biondi. Tom Ja
ger, Matt Cetlinski. David Berkoff, 
Dave Wharton (la masculin) și An
gela Myers, Daja Torres, Mitzi Kre
mer. Janet Evans. Tracey McFar
lane, Mary Meagher și Beth Barr 
(la feminin).

FOTBAL. • în cadrul turneului 
internațional de fotbal de la Bang
kok (Thailanda), rezervat echipelor 
de tineret, reprezentativa R.P.D. Co
reene a invins cu scorul de 5—0 se
lecționata Malayeziei. iar echipele 
R.P. Chineze și Indoneziei au termi
nat la egalitate: 0—0. Pentru semi
finalele competiției s-au calificat 
formațiile R.P. Chineze și R.P.D. Co
reene. • Selecționata olimpică de 
fotbal a U.R.S.S. Va. întreprinde in 
cursul lunii august un turneu de 
trei jocuri în Italia, in cadrul pre
gătirilor pentru participarea la tur
neul olimpic. Antrenorul echipei este 
Anatoli Bișoveț. • într-un meci in
ternațional amical de fotbal dispu
tat în orașul finlandez Turku, se
lecționatele Finlandei și U.R.S.S. au 
terminat la egalitate (0—0).

CULTURAL (83 50 13) — »; 11,15;
13,30; 13,43; 18; 20
• Actorul si sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
• Program de vacanță. Rămășagul 
— 9; 11; 13, Flăcări pe comori — 15; 
17; 19; PACEA (71 30 85)
• Duminică In familie : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Zimbet de soare : POPULAR 
(35 13 17) — 15; 17; 19
• Sâ-țl vorbesc despre mine : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 16; 17: 19
• Niște băieți grozavi : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15: 19.30
• Tema : LUMINA (1474 16) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,43; 20
• Intimplări pe vasul „Speranța" : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor ; GLORIA (49 46 73) — 9; 11; 13; 
13; 17; 19
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Participarea tuturor statelor la soluționarea 
problemelor internaționale - o cerință obiectivă

a lumii contemporane
aceea 
parti- 
sol ii- 

ale

Una din tezele esențiale subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea rostită la ședința din 
29 aprilie a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. este 
cu privire la necesitatea 
tipării tuturor statelor la 
ționarea marilor probleme
lumii contemporane. Susținută con
secvent de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, dezvoltată 
constant, această idee a devenit ori
entare programatică a politicii exter
ne a țării noastre.

„Problemele grave internaționale 
ale lumii de astăzi — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — nu pot fi 
soluționate numai de cîteva state. 
Este necesar ca toate statele să-și 
asume răspunderea și să acționeze 
cu toată forța pentru dezarmare, 
pentru pace, pentru relații bazate pe 
principiile egalității".

O asemenea apreciere se întemeia
ză pe o profundă analiză a realități
lor vieții internaționale, care pun in 
evidență concluzia de deosebită în
semnătate potrivit, căreia, în zilele 
noastre, participarea tuturor statelor 
la soluționarea problemelor mondia
le constituie nu un deziderat subiec
tiv. ci o cerință obiectivă a dezvol
tării democratice și progresiste a 
omenirii — înțelegerea 
cesități fiind o parte 
noului mod de gîndire politică.

Este vorba, în primul rînd, de o 
cerință impusă de însăși actuala con
figurație a lumii contemporane. Este, 
astfel, o realitate că insăși struc
tura politică a lumii a suferit 
schimbări profunde : noul atlas 
politic mondial nu mai cuprinde me
tropole și hinterlanduri, imperiile de 
odinioară, peste care soarele nu apu
nea niciodată, ceea ce a făcut ca, 
tinm de secole, să se considere că 
problemele lumii pot fi rezolvate nu
mai de 
puternice, 
numeroase, 
politică nu 
expresie a 
lege care a
In timpuri mai apropiate. Proclamată 
oficial ca normă politică,, „doctrina 
marii bite", de pildă, exprima, în 
esența ei brutală, o amenințare direc
tă la adresa statelor mai mici, care 
ar Ii îndrăznit, să-și ridice glasul.

în totală opoziție, noul mod de 
gîndire politică postulează cu clari
tate dreptul — și. .îndatorirea — tu
turor staferor de a-și spune cuvîritul 
în probltine.ee privesc nemijlocit 
prezentul și viitorul lor. Cele mai 
bine de 160 de state suverane apăru
te prin destrămarea imperiilor de al
tădată sînt tot mai conștiente că în 
ele „e și număr, și putere". Această 
nouă realitate respinge viziunea fal
să privind „centrele privilegiate de 
putere" ; considerate ca „locomotive 
de tracțiune mondială", la a căror 
remorcă erau „sortite" să se afle ță
rile mici și mijlocit.

Din schimbările intervenite pe plan 
mondial, din aceste realități noi ale 
lumii contemporane decurge însă și 
o nouă răspundere, de semnificație 
istorică, a țărilor mici și mijlocii, ele 
fiind vital interesate într-o politică 
de independență, colaborare și pace. 
Și este un motiv de îndreptățită sa
tisfacție' faptul că România, în în
treaga perioadă ce a trecut de la 
actul istoric de la 23 August 1944; in 
mod deosebit dună Congresul al IX- 
lea al partidului, a militat consec
vent, ferm, pentru creșterea contri
buției țărilor miei și mijlocii la via
ța internațională. Subliniind necesi
tatea unui nou mod de gîndire poli
tică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat permanent rolul și răspunde
rea ce revin tuturor statelor în asi
gurarea unei evoluții democratice a 
omenirii, in soluționarea probleme
lor acute ale contemporaneității po
trivit intereselor și aspirațiilor tutu
ror națiunilor.

Este o realitate că democratizarea 
relațiilor internaționale se impune 
tot mai viguros ca unul din marile 
procese ale lumii de azi. Este ade
vărat, acest proces nu se desfășoară 
rectiliniu, el cunoaște zigzaguri și re

culuri, dar are un caracter inexora
bil. Avind ca atribut egalitatea în 
drepturi, democratizarea conferă tu
turor statelor dreptul juridic și mo
ral de a-și spune cuvîntul, de a-și 
afirma pozițiile, de a-și apăra pro
priile interese. Dreptul de participare 
la dezbaterea și soluționarea proble
melor internaționale nu mai poate fi 
astfel condiționat de mărimea unui 
stat, de numărul de locuitori, de forța 
să economică sau militară. Un popor 
este mare — arăta președintele 
României — nu numai datorită mări
mii teritoriului, ci mai ales datorită 
operei sale constructive, idealurilor 
pe care le promovează. Desigur, ma
rile puteri au o răspundere specifică 
pentru evoluțiile din viața interna
țională. în același timp însă, țările 
mici și mijlocii, care reprezintă co- 
virșitoarea majoritate a statelor lu
mii, sînt chemate să-și asume un rol 
și o răspundere mai mari în dezbate
rea și soluționarea problemelor ce 
confruntă umanitatea în ansamblu.

acestei ne
integrantă a

statele ceie mai 
oștile cele mai 
asemenea gîndire 

însă altceva decît o 
mai tare“,

către
cu
O

era
„legii celui 

continuat să se afirme și

Manifestări consacrate marii sărbători 
naționale a poporului român

In cinstea marii sărbători naționale a poporului român — împlinirea 
a 44 de ani de la declanșarea revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă — in diferite țări sînt organizate 
manifestări omagiale.

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII AFGANISTAN

AUGUST
Evoluții din ultimul timp atestă ast
fel o tendință tot mai accentuată 
spre asumarea de către aceste state 
a răspunderilor ce le revin, unul din 
exemple fiind și semnarea acordului 
„Esquipolas II", cu privire la solu
ționarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a situației conflictuale din Ame
rica Centrală.

Popoarele au resimțit, mai ales 
după nefasta perioadă a „războiului 
rece", nevoia vitală a reașezării pe 
baze noi a relațiilor dintre state, cară 
să facă efectiv dreptul tuturor țări
lor, mari, mijlocii sau mici, la solu
ționarea problemelor lumii de azi. O 
asemenea reașezare impune renunța
rea la politica de statuare a unor 
„sfinte alianțe", peste capul și împo
triva majorității covîrșitoare a națiu
nilor lumii, pentru a frîna sau res- 
trîrige efectele democratizării inter
naționale, renunțarea la practicile 
nefaste ale presiunilor și dictatului, 
ale impunerii de soluții elaborate 
după planul (și interesul) marilor 
puteri. Sînt cunoscute în acest sens 
încercările S.U.A. de a exercita pre
siuni fățișe chiar și asupra activității 
O.N.U. — ca sancțiune și amenința
re împotriva multora din țările 
membre care ..își iau în serios rolul" 
și nu înțeleg să se alinieze votului 
sau pozițiilor americane.

Participarea tuturor statelor la dez
baterea și soluționarea marilor pro
bleme politice, economice și sociale 
ale lumii contemporane derivă ca 
un imperativ și din realitatea inexo
rabilă că azi problemele au căpătat 
tot mai mult un caracter global, 
mondial. S-a spus, pe bună dreptate, 
că lumea în care trăim este „mai 
mică‘,‘. Aceasta însă nu numai dato
rită dezvoltării puternice a telecomu
nicațiilor, în special prin sateliți.^ a 
transporturilor aeriene, care au făcut 
ca distanțele între țări și popoare 
să se „micșoreze" considerabil, ci 
mai ales datorită creșterii interde
pendențelor internaționale. Eveni
mente considerate că se petrec la 
antipozi sînt astăzi foarte apropia
te în orice punct al globului și ele

își accentuează caracterul universal. 
Dacă înaintea erei nucleare, chiar 
războaiele denumite mondiale au a- 
fectat, de fapt, uh număr limitat de 
state, astăzi un asemenea conflict ar 
reprezenta o catastrofă pentru toate 
popoarele lumii, ar nimici insăși via
ța pe Terra, ar distruge civilizația 
umană. De aceea, apreciind doar ca 
un prim pas tratatul sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune, 
zeci de state se pronunță pentru 
realizarea neîntîrziată a unui acord de 
reducere cu 50 la sută a armelor stra
tegice, precum și trecerea la tratative 
vizînd lichidarea totală a armelor nu
cleare tactice. Statele nenucleare pot 
participa la acest proces prin acțiuni 
specifice, interzicînd accesul arme
lor atomice pe teritoriul lor. Faptul 
că se intensifică opțiunile in direcția 
proclamării de orașe sau regiuni fără 
arme nucleare, că se împiedică acce
sul navelor cu arme atomice la bord 
în porturile naționale demonstrează 
că există posibilități reale de a se 
restrînge aria de diseminare a aces
tor arme și, implicit, de a se înde
părta și elimina riscul declanșării 
unui război pustiitor.

Chiar și probleme considerate ca 
avînd un caracter restrîns, limitat, 
cum sînt așa-zisele conflicte locale, 
capătă, în zilele noastre, o dimensiu
ne mondială, evoluțiile din aceste 
zone avînd implicații din cele mai 
complexe pentru întreaga viată po
litică internațională. Este știut, de 
pildă, ce factor de tensiune, cu am
ple repercusiuni mondiale, a consti
tuit conflictul din zona Golfului, 
creind serioase amenințări pentru 
statele limitrofe, ca și pentru alte 
state, nemaivorbind de faptul că a 
fost afectată și libera navigație, zeci 
și sute de nave străine fiind avaria
te, incendiate sau scufundate. Sînt 
bine cunoscute efectele negative pe 
plan mondial ale conflictelor din 
Orientul Mijlociu, Asia de sud-est, 
Africa australă. America Centrală.

Un caracter global ara și feno
menele de criză din economia 
mondială. Datorită interdependențe
lor tot mai accentuate dintre state, 
unele stări negative din economia ță
rilor puternic industrializate se pro
pagă rapid și global, afectînd, in
tr-un grad sau altui, toate statele. 
Cum, la rîndul lor, problemele grave 
ce confruntă țările -în curs de dez- 
yoltare — subdezvoltarea economică, 
scurgerea capitalului financiar spre 
țările puternic industrializate, datori
tă practicilor cămătărești — afectea
ză ansamblul economiei mondiale, iar 
soluționarea lor reclamă o nouă or
dine economică in lume. în acest 
sens, țara noastră susține organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
auspiciile O.N.U., Ia care să ia par
te, cu drepturi egale, toate țările in 
curs de dezvoltare și țările dezvolta
te. Participarea tuturor statelor pe 
picior de egalitate reprezintă garan
ția unor reglementări juste, construc
tive și durabile.

Oamenii de știință, experții atrag 
atenția. în ultima vreme, și asupra 
implicațiilor globale ale deteriorării 
mediului înconjurător. Realitățile a- 
rată, de pildă, că efectele- unei ca
tastrofe ecologice nu se opresc la 
frontierele naționale. De unde nece
sitatea unor abordări șl soluționări 
la nivel mondial pentru apărarea na
turii și ocrotirea sistemului ecologic 
planetar.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lumea nu poate fi 
privită ca o tablă de șah pe care 
statele sînt simple piese de manevrat. 
Lumea de azi reprezintă un ansam
blu de țări independente, suverane, 
care au nu numai dreptul, ci și da
toria de a-și spune cuvîntul și de a 
hotărî în problemele ce le privesc, 
fiecare țară putînd contribui, cu ex
periența sa, cu inițiative proprii, la 
găsirea de soluții unanim acceptabile, 
corespunzător intereselor și aspira
țiilor de pace, libertate și progres ale 
tuturor națiunilor.

Stefan CARJA

MOSCOVA. — La Kiev a avut 
loc o adunare festivă, in cadrul 
căreia a fost evidențiată semnifi
cația evenimentului istoric de la 
23 August 1944 si au fost subliniate 
realizările obținute de poporul ro
mân in anii construcției socialis
mului, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, preocupările permanente 
ale conducerii de partid și de stat 
de a asigura dezvoltarea rapidă și 
intensivă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, creșterea 
continuă a nivelului de viață și ci
vilizație materială și spirituală ale 
poporului.

Reliefind cursul ascendent al 
relațiilor româno-sovietice, vorbi
torii au subliniat rolul determinant 
al convorbirilor și înțelegerilor la 
nivelul cel mai înalt pentru întă
rirea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide 
și popoare.

Au participat I. Bahtin, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainiene, 
V. Borisovșki, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, M. Tkaci, 
vicepreședinte al conducerii filia
lei din Ucraina a A.P.S.R., alte per
soane oficiale.

BEIJING. — Sub egida Asocia
ției de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea și a Asociației 
de prietenie China—România, la 
Beijing a fost inaugurată o expozi
ție documentară de fotografii, or
ganizată pe unul din bulevardele 
principale ale capitalei chineze.

Sînt evocate momentul memora
bil al actului istoric de la 23 Au
gust 1944 și contribuția armatei ro
mâne la victoria asupra fascismului 
și la eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți a Austriei. 
O altă secțiune prezintă remar
cabilele succese obținute de poporul 
român in construcția socialistă, în 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. Oglindind 
momente importante ale legături
lor de prietenie tradițională și so
lidaritate dintre cele două partide 
și popoare ale României și Chinei, 
cea de-a treia secțiune a expoziției 
evidențiază rolul determinant al 
intilnirilor și convorbirilor româno- 
chineze la nivel înalt in extinderea 
și aprofundarea continuă a acestor 
raporturi.

ANKARA. — La Centrul cultural 
pentru tineret „Ataturk", din Is
tanbul, a avut loc deschiderea ex
poziției de fotografii „Omagiu".

Expoziția înfățișează aspecte din 
viața și activitatea revoluționară de 
peste 55 de ani ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, marile înfăptuiri 
obținute în dezvoltarea economică 
și socială a țării în anii construc
ției socialiste, si îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

In alocuțiunile lor, viceguverna
torul orașului Istanbul, Tamer 
ErsOy. si primarul districtului Kar- 
tal, AU Duranoglu, au reliefat 
contribuția hotărîtoare a președin
telui Nicolae Ceaușescu la reali
zările obținute de poporul român 
in dezvoltarea sa economică și so

cială, personalitatea marcantă a 
președintelui României pe scena 
politică internațională.

Au fost evidențiate relațiile de 
cooperare existente între România 
și Turcia, a căror dezvoltare . a 
fost puternic impulsionată de intîl- 
nirile, convorbirile și înțelegerile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Kenan Evren, pre
ședintele Republicii Turcia.

SOFIA. — In sălile galeriei 
„Șipka", din Sofia, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de artă con
temporană românească.

Secretarul Uniunii pictorilor bul
gari, Hristo Stefanov, a evocat 
strin'Sele raporturi de colaborare 
existente între uniunile artiștilor 
plastici, intre creatorii de artă din 
cele două țări vecine și prietene, 
evidențiind, nivelul ridicat al opere
lor expuse.

La manifestare au luat parte 
Dimităr Ostoici, vicepreședintele 
Uniunii pictorilor bulgari, oameni 
de artă și cultură, membri ai corpu
lui diplomatic, un numeros public, ■

TIRANA. — In cadrul unei con
ferințe de presă organizate in ca
pitala R.P.S. Albania, a fost subli
niată importanța istorică a actului 
de la 23 August 1944 pentru desti
nele României și au fost înfățișate 
realizările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, in opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, evo
luția pozitivă a relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-al- 
baneze.

A fost, de asemenea, deschisă o 
expoziție de carte românească, la 
loc de frunte aflindu-se lucrări 
din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

PHENIAN. — In localitatea Kang 
Dong din R.P.D. Coreeană a avut 
loc o adunare festivă la care au 
participat ofițeri, elevi ai școlilor 
militare, alte cadre ale armatei. In 
cuvintările rostite cu acest prilej 
au fost puse in evidență semnifica
ția actului istoric de la 23 August 
1944. etapele construcției socialiste 
în România, realizările obținute 
de poporul român în toate dome
niile de activitate, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

HELSINKI. — La Galeria de 
artă a municipiului Turku, Finlan
da, a fost deschis, sub auspiciile 
Asociației de prietenie Finlanda— 
România, o expoziție de . pictură 
românească.

Cu acest prilej a vorbit profe
sorul Lauri Lingren, prorectorul 
Universității din Turku, președin
tele Asociației de prietenie, care a 
evidențiat însemnătatea istorică a 
zilei de 23 August 1944, realizările 
poporului român în anii construc
ției socialiste, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Finlanda.

(Agerpres)

La 19 august, poporul afgan ani
versează împlinirea a 69 de ani de 
la proclamarea independenței de 
stat.

Situat în regiunea Asiei de sud, 
la întretăierea unor importante căi 
de comunicație, Afganistanul este 
cunoscut ca o țară cu relief predo
minant muntos, 75 la sută din su
prafața sa de 655 000 kmp fiind 
teren neproductiv. Principala ocu
pație a populației o constituie agri
cultura și creșterea animalelor. 
După Revoluția din aprilie 1978, 
care a pus capăt dominației pătu
rilor feudale, Afganistanul a intrat 
într-o nouă fază a existenței sale, 
marcată de importante prefaceri 
economico-sociale cu caracter pro
gresist. A fost înfăptuită reforma 
agrară, s-a trecut la crearea de 
cooperative, s-au intensificat efor
turile pentru valorificarea resurse
lor naturale în folosul poporului 
afgan. Astfel, în ultimii ani au 
intrat în funcțiune mai multe 
obiective industriale, cum ar fi 
combinatul de prelucrare a alu
miniului de la Ainak sau com
plexul de producție și prelucrare 
a gazelor naturale de la Djarku- 
duk.

Anul acesta, aniversarea zilei 
independenței are loc în condițiile 
cind se află în curs de desfășu
rare aplicarea în viață a acordu
rilor de la Geneva, din 14 aprilie 
1988, privind reglementarea politi
că a situației din jurul Afganista
nului. Astfel, la 14 august s-a în
cheiat prima etapă a retragerii tru

pelor sovietice. Acest fapt, ca și 
eforturile depuse de autoritățile de 
la Kabul pentru realizarea recon
cilierii naționale polarizează pe 
bună dreptate atenția opiniei pu
blice internaționale. Așa cum se 
știe. România socialistă, care s-a 
pronunțat întotdeauna in favoarea 
soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative a situației create în jurul 
Afganistanului, a salutat încheierea 
acordurilor de la Geneva. în opi
nia țării noastre, reglementarea 
justă și durabilă a situației din Af
ganistan impune să se acționeze 
pentru a se pune capăt oricăror 
intervenții din afară, să se respec
te neabătut independența și drep
tul poporului afgan de a-și solu
ționa problemele singur și a-și asi
gura dezvoltarea pe care o dorește.

Animat de sentimente de priete
nie față de poporul afgan, poporul 
român urmărește cu interes și 
simpatie eforturile depuse de a- 
cesta în vederea făuririi unei vieți 
noi, potrivit opțiunii sale de dez
voltare pe calea socialistă, pentru 
consolidarea independenței națio
nale. între Republica Socialistă 
România și Republica Afganistan 
s-au statornicit relații de prietenie 
și, colaborare întemeiate pe prin
cipiile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi,, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Adîncirea raporturilor româno-af- 
gane' corespunde pe deplin intere
selor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Ședință a Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez
BEIJING 18 (Agerpres). — Sub 

președinția lui Zhao Ziyang. secretar 
general al C.C. al P. C. Chinez, a 
avut loc, în zilele de 15—17 august, 
o ședință a Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C. — care a adoptat „Progra
mul experimental privitor la refor
ma prețurilor și salariilor" — anun

ță agenția China Nouă. S-a hotărît 
convocarea, în luna septembrie, a u- 
nei conferințe de lucru a Comitetu
lui Central și a unei sesiuni plenare 
a C.C. ti P. C. Chinez, pentru a dis
cuta programul privind reforma pre
țurilor și a salariilor.

ZAMBIA

Conferința generală a partidului de guvernămint
LUSAKA 18 (Agerpres). — în a- 

propierea orașului zambian Kabwe 
s-au deschis lucrările celei de-a 10-a 
Conferințe generale a Partidului 
Unit al Independenței Naționale (de 
guvernămint) din Zambia, la care 
participă peste 6 000 de delegați. Pe 
ordinea de zi figurează probleme po
litice legate de desfășurarea viitoa
relor alegeri generale și desemnarea 
candidatului partidului la scrutinul 
prezidențial. Vor fi dezbătute, de a- 
semenea, propunerile privind spori
rea de la 25 la 68 a numărului mem

brilor Coinitetului Central și trans
formarea pe viitor a Conferinței ge
nerale în congres, care să se desfă
șoare o dată la cinci ani.

La deschiderea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul președintele parti
dului, președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, care a lansat un apel Ia în
tărirea unității naționale a Zambiei 
și a exprimat, în numele tuturor 
zambienilor, solidaritatea cu po
poarele ce luptă pentru libertate și 
independență națională.

Constituirea unui Consiliu de urgență în Pakistan
Declarațiile președintelui interimar
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a apre- 
garanții

Convenția F.L.N.K.S.. care 
ciat că acesta nu conține 
sigure pentru populația kanak și 
măsuri concrete de decolonizare. I
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PRIMIRE. Președintele Republi
cii Ecuador, Rodrigo Borja Ce- 
vallos, l-a primit pe Gheorghe Fu- 
lea, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Ecuador.

CONGRES. Cel de-al XXI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Uruguay va avea loc în perioada 
7—11 decembrie — a anunțat se
cretarul general al partidului. Rod
ney Arismendi. în cadrul unai con
ferințe de presă desfășurate la 
Montevideo. Cu acest prilej, ur
mează să fie dezbătute activitatea 
partidului după ultima conferință 
națională, aspecte ale situației in
terne și internaționale. Va fi defi
nită poziția P.C. din Uruguay în 
perspectiva alegerilor generale de 
anul viitor.

NEGOCIERILE FILIPINEZO- 
AMERICANE cu privire la statu
tul bazelor militare americane in 
Fillpine au fost suspendate pînă 
la sfîrșîtul lunii viitoare. Decizia 
a fost adoptată pentru a se permite 
părților să evalueze stadiul actual 
al negocierilor, diversele probleme 
aflate în discuție. Un purtător de 
cuvint filipinez a relevat că ir.tre 
cele două țărf continuă să existe 
divergențe, dar că ..se depun efor
turi pentru atenuarea lor".

FESTIVAL. La Moscova a luat 
sfirșit Festivalul internațional al 
folclorului, la care au participat 
peste 3 000 de interpreți ai creației 
populare din 22 de țări. România 
a fost reprezentată de Ansamblul 
„Făgărașul". Frumusețea și diver
sitatea dansurilor și melodiilor 
populare românești, precum și 
măiestria artistică a interpreților 
s-au bucurat de o deosebită apre
ciere din partea publicului sovietic.

REVOLTĂ. în lagărul de deten
ție israelian Ansar-3, din Neghev, 
unde sînt încarcerați mii de pales
tinieni, a avut loc o revoltă a de- 
ținuților împotriva tratamentului 
inuman care li se aplică. Forțele 
israeliene au luat cu asalt lagărul, 
ucigind trei palestinieni și rănind 
alte cîteva zeci de persoane, trans
mite agenția WAFA.

CONVORBIRI. La Paris au fost 
inițiate convorbiri între reprezen
tanți ai Frontului de F.libeiare Na
țională Ka-ak Socialist (mișcare 
ce se oronunță pentru independen
ța Noii 
pentru 
(care preconizează menținerea ar
hipelagului ca teritoriu francez do 
peste mări). Acordul semnat la 26 
iunie la Paris la inițiativa autori
tăților franceze, a fost respins de

Ctiedonii) și Adunarea 
Caledonia Republicană

Partidul Comunist 
a protestat împotriva in- 

guvernului de a reduce 
pentru șomeri cu circa 1,8 
mărci anual. într-o ddbla-

PROTEST.
German 
tențiilor 
ajutorul 
miliarde
rație dată publicității la Diissel- 
dorf. se arată că măsurile de aus
teritate afectează milioane de oa
meni. mai ales tinerii șomeri.

ȘOMAJ. Potrivit datelor oficiale 
difuzate la Madrid, in prezent 
2,776 milioane persoane se află 
căutărea unui loc de muncă.

în

al 
a-

DEMISIE. Ministru] american 
finanțelor, James Baker, și-a 
nunțat oficial demisia din aoeastă 
funcție, pentru a deveni șeful cam
paniei electorale a Partidului Re
publican, Președintele Rona'd Rea
gan l-a numit in postui rămas va
cant Pe Nicholas Brady, desemna
rea acestuia fiind supusă ratifică
rii de către Senat.

LA POLIGONUL DIN NEVADA 
a fost realizat experimentul sovie- 
to-american de control asubra ex
ploziilor nucleare. în cadrul expe
rimentului, la adincimea de 700 m, 
a fost detonat un focos nuclear de 
luptă cu puterea de pînă la 150 
kilotone. Scopul experimentului 
constă în găsirea unei variante op
time care să satisfacă cele două 
părți în efectuarea controlului asu
pra experiențelor nucleare — rela
tează agenția T.A.S.S. în cursul 
următoarei luni, un experiment a- 
semănător va avea loc în poligonul 
sovietic din zona Semipalatinsk.

I

Evoluții pe calea reglementarii situației 
din Africa de sud-est

® Formarea de către Anqola, Cuba și Africa de Sud a unei 
comisii militare comune • Au iost stabilite locul și data 
viitoarei runde de neqocieri cvadripartite • Demers al 
secretarului qeneral al O.N.U, pentru eliberarea lui Nelson 

Mandela
LUANDA 18 (Agerpres). — Postul 

de radio din Luanda — citat de a- 
gențiile Prensa Latina și A.D.N. — 
a anunțat că Angola, Cuba și Africa 
de Sud au constituit o. comisie mili
tară comună care va acționa pentru 
garantarea încetării ostilităților și 
pregătirea modalităților privind apli
carea Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate referitoare la indepen
dența Namibiei.

Experții militari ai celor trei țări 
s-au reunit în zilele de 15 și 16 au
gust la frontiera dintre Angola și 
Namibia.

Viitoarea rundă de negocieri cva
dripartite privind situația din Afri
ca de sud-est, la care vor participa 
reprezentanții guvernelor Angolei, 
Cubei, Republicii Sud-Africane și 
Statelor Unite, se va desfășura în 
capitala Republicii Congo, Brazza
ville, în perioada 24—26 august, in-

O precizare a conducerii
DAKAR 18 (Agerpres). — într-un 

document al conducerii Congresului 
Național African (A.N.C.) din Africa 
de Sud, dat publicității în capitala 
Senegalului de agenția Pana, se a- 
rată că regimul rasist de la Pretoria 
inițiază atentate cu bombe pe teri
toriul sud-african împotriva persoa
nelor civile în scopul de a discredita 
organizația politică a populației de 
culoare. în acest sens, se relevă că

formează un comunicat de . 
Ministerului angolez de Externe. Lo
cul și data noii runde au fost accep
tate de cele patru părți în urma con
sultărilor avute la 15 august de pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, cu șeful statului congolez, 
Denis Sassou Nguesso. ,

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a cerut auto
rităților de la Pretoria să-1 elibereze 
neîntîrziat din închisoare — unde se 
află de peste 25 de ani — pe cunos
cutul militant pentru drepturile 
populației majoritare din Republica 
Sud-Africană, Nelson Mandela, a 
cărui stare a sănătății s-a înrăutățit 
în ultima vreme. Demersul a fost 
făcut cu prilejul primirii de către 
Perez de Cuellar a lui Derek Auret, 
trimis special al guvernului sud- 
african.

Congresului Național African
agenți al regimului rasist au fost 
autorii unor asemenea atentate cu 
bombe pentru a crea confuzie în rîn
dul populației din R.S.A. și ti co
munității internaționale.

Conducerea A.N.C. — se spune în 
document — declară că organizația 
acționează numai împotriva mașinii 
militare a regimului rasist și res
pinge atacurile asupra personalului 
nemllitar si a instituțiilor.

Pregătiri pentru controlarea încetării focului 
între Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U.. con
vocată într-o ședință specială, a a- 
doptat, miercuri, o rezoluție privind 
finanțarea activității Grupului de 
Observatori Militari ai Națiunilor 
Unite pentru Iran și Irak 
(U.N.I.I.M.O.G.), pentru o perioadă 
de trei luni, incepînd de la 20 au
gust. cînd intră în vigoare — potri
vit Rezoluției 598 — acordul de înce
tare a focului între Iran și Irak.

Problema finanțării in continuare 
a U.N.I.I.M.O.G. va fi examinată din 
nou. în cursul celei de-a 43-a se
siuni a Adunării Generale. Secreta
rul general este chemat să prezinte 
pină la 1 octombrie, un raport asu
pra operațiunii U.N.I.I.M.O.G. și a 
fondurilor cheltuite.

TEHERAN 18 (Agerpres). — Un 
contingent de 25 oameni aparținînd 
Grupului de Observatori Militari ti 
Națiunilor Unite pentru Iran și Irak 
(U.N.I.I.M.O.G.) n sosit la Teheran
— informează agenția IRNA. El se 
alătură altui grup de militari ai a-

celuiași organism. însărcinat cu con
trolul incetării focului dintre Iran și 
Irak în virtutea Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate.

BAGDAD 18 (Agerpres). —, 73 de 
observatori militari ai Națiunilor U- 
nite au sosit la Bagdad cu misiunea 
de a controla încetarea focului din
tre Irak și Iran, potrivit Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate — 
informează agenția INA.

BAGDAD 18 (Agerpres). — Preșe
dintele Irakului. Saddam Hussein, 
l-a primit Pe Abdul Ati Aî-Obeidi, 
trimis special al conducătorului Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie a 
Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, Moammer Al Kad- 
hafi. în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost e- 
xaminate situația pe plan arab, ul
timele acțiuni vizînd soluționarea 
conflictului iraniano-irakian, instau
rarea păcii și securității in regiune, 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

ISLAMABAD 18 (Agerpres). — în
tr-un discurs radiotelevizat, președin
tele Senatului Pakistanului, Ghulam 
Ishaq Khan, care a preluat prero
gativele de șef al statului după ac
cidentul în care și-a pierdut viața 
președintele Mohammad Zia-ul Haq, 
a anunțat că a fost instituită starea 
de urgență în întreaga țară — trans
mit agențiile de presă. A fost■ for
mat un Consiliu de urgență, din 
care fac parte, în afară de președin
tele interimar, mai mulți miniștri, 
comandanții celor trei arme, precum 
și conducătorii provinciilor pakista
neze.

Președintele interimar, Ishaq

Khan, a declarat că Pakistanul va 
continua să pășească pe calea sprd 
democrație, alegerile generale urmînd 
a se desfășura; așa cum s-a stabilit,’ 
la 16 noiembrie. El a precizat, de 
asemenea, că politica externă a Pa
kistanului va rămîne neschimbată șț 
vor fi respectate toate obligațiile in
ternaționale asumate anterior.

Totodată, autoritățile pakistaneze 
au decis crearea unei comisii spe
ciale de anchetă, pentru a stabili 
cauzele și împrejurările în care și-au 
pierdut viața Zia-ul Haq și persoa
nele aflate la bordul avionului care 
s-a prăbușit îndată după decolarea 
din Lahore.

Convenția națională a Partidului 
Republican din S.U.A.

G. Bush — desemnat candidat
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Delegații participant la lucrările 
Convenției naționale a Partidului 
Republican din S.U.A. l-au desemnat 
oficial pe actualul vicepreședinte a- 
merican, George Bush, drept candi
dat al acestei formațiuni politice 
pentru alegerile prezidențiale de la

pentru aleqerile prezidențiale
8 noiembrie. De altfel, Bush dispu
nea, încă din timpul fazei prelimina
re a alegerilor, de majoritatea mi
nimă de 1139 delegați din totalul de 
2 277.

Senatorul de Indiana, Dan Quayle, 
va candida, alături de G. Bush, la 
funcția de vicepreședinte.

Fireasca
250 000 de copii din țările în curs 

de dezvoltare mor de foame în 
fiecare săptămînă !

Această realitate dramatică este 
evidențiată într-un raport al 
U.N.I.C.E.F., dat publicității la 
Ciudad de Mexico. în aceeași 
zi, agențiile de presă au transmis, 
desigur, numeroase alte știri. Prin
tre acestea se află și „flash“-ul da
tat Washington, prin care se dez
văluie amănunte privind noul 
bombardier strategic american 
„B-2“, care se află încă pe bancul 
de probă de la întreprinderea pro
ducătoare din Palmdale, statul Ca
lifornia, unde se fac pregătiri' 
pentru primul său zbor de încer
care.

Așa cum se obișnuiește, după 
primele „flash“-uri urmează in
formații detaliate despre subiectul 
în cauză. Astfel, referitor la con
secințele dezastruoase ale subdez
voltării, știrile menționează că la 
ora actuală în lume sînt 800 mi
lioane persoane care suferă de 
foame, că peste un miliard de 
ființe umane nu au asigurată a- 
sistența medicală. în același timp, 
în fiecare an țările în curs de dez
voltare sînt nevoite să plătească 
băncilor occidentale in contul ser
viciului datoriei 27 miliarde do
lari.

în ce privește noul bombardier 
american „B-2", acesta urmează să 
înlocuiască tipul vechi, „B-lb“ 
Cum se vede, deși în sălile de 
conferințe se vorbește insistent 
despre dezarmare, fabricile de ar
mament lucrează din plin, fără în
trerupere. Nici măcar nu se aș
teaptă să se închege ciclul de fa
bricație al unui Ud de avion și pe 
bandă intră un altul — mai mo
dern, mai sofisticat, mai... invizi
bil. Și, bineînțeles, mai scump ! 
Pentru că in domeniul înarmări
lor nu se fac economii. La scara 
Întregului glob, fonduri uriașe (21

opțiune
miliarde dolari) sînt înghițite săp- 
tămină de săptămînă de cursa înar
mărilor. Și cind te gîndești că nu
mai cu 0,4 la sută din această 
sumă: se poate asigura zilnic cite 
o pîine pentru 250 000 de copii în
fometați.

Dar, revenind la bombardierul 
strategic „B-2", care, așa cum se 
subliniază, este realizat de către 
firma „Northrop", după „tehnolo
gia cea mai avansată", se impun 
atenției caracteristicile sale tehni
ce : lungime — 21 m, deschiderea 
aripilor — 52 m, înălțimea — 5,2 
m. Nu va avea decît doi piloți, fapt 
care lasă să se înțeleagă că va fi 
dotat cu echipamente cu un grad 
înalt de automatizare. Ziarul 
„Washington Post", citat de agen
țiile de presă, menționează că, da
torită calităților sale, acest bom
bardier strategic „va putea pă
trunde in teritoriul inamic mai a- 
dînc decît orice alt tip de avion, 
fără să fie detectat de radar sau 
de apărarea antiaeriană".

Bombardierul, se arată In ști
rile transmise, va fi dotat cu 17 
focoase nucleare, fiecare focos a- 
v'ind o capacitate de distrugere e- 
gală cu cea a 10 bombe de tipul 
celei care. în urmă cu 43 de ani, 
la Hiroshima, a ucis circa 200 000 
de persoane. Adică 170 înmulțit cu 
200 000 vieți omenești amenințate...

Un bombardier „B-lb“ costă în 
jur de 250 milioane dolari. Noul 
tip, „B-2“, va costa 450 milioane. 
Deci cu prețul unui singur avion 
s-ar putea salva viața a sute și 
sute de mii de copii din țările în 
curs de dezvoltare, victime ale foa
metei și mizeriei.

A distruge sau a salva 7 Aceas
ta pare a fi dilema.

Există insă o singură opțiune 
rațională și umană, firească — 
pentru viață.

Nicolae PLOPEANU
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