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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ACȚIUNI FERME PENTRU INTENSIFICAREA ATOMI
RE VALORIFICARE A MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Bunul gospodar a privit dintot- 
deauna cu ochi atent orice resursă 
materială pe care o poate aveă la 
dispoziție și. mai devreme sau mai 
tîrziu. a căutat să o valorifice cores
punzător. De prisos, desigur, să. mai 
subliniem că în țara noastră industria 
reciclării materialelor a devenit de 
acum o realitate, că prin sistemul 
de organizare și prin rezultatele 
practice obținute această activitate 
se afirmă tot mai mult ca o verita
bilă ramură a economiei, de însem
nătate deosebită pentru înfăptuirea 
Frogramelor de dezvoltare și progres, 

n domeniul industriei reciclării in 
țara noastră există cu siguranță mul
te lucruri bune, care se constituie in 
autentice experiențe ce pot stirni in
teres, ce se impun atenției în vederea 
extinderii și generalizării. Nu asupra 
lor vrem să ne oprim, ci in mod 
deosebit asupra a ceea ce este nou, 
de mare actualitate, a ceea ce tre
buie accentuat în actuala etapă.

Sint cunoscute perseverența și fer
mitatea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește crearea 
și dezvoltarea industriei 
înfăptuirea sarcinilor în 
colectării și valorificării 
lor refolosibile. Astfel.

și subansamblelor, aprobate de Co
mite :ul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Studiind aceste programe, sint 
de remarcat două direcții esen
țiale de acțiune in industria reciclă-

rate și introduse in procesul reci
clării.

în ansamblu, sint prevăzute a face 
obiectul reciclării 256 materiale și 
produse. Citeva exemple de ase-

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ
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PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Cuceririle cunoașterii contemporane 
mai puternic prezente în formarea 
conștiinței noi, socialiste a maselor• •

„Să formăm la toți oamenii, la tineret o concepție științifică 
despre viață, corespunzător uriașelor cuceriri ale științei, ale cu
noașterii umane, care demonstrează justețea concepției materia
list dialectice și istorice despre lume, materialitatea lumii și dă o 
perspectivă minunată pentru noi și noi cunoașteri, pentru înainta
rea omului spre un asemenea nivel de cultură și conștiință, care 
să-l facă cu adevărat liber, dar și stăpîn, cu adevărat, pe destinele 
sale, să-i dea posibilitatea să acționeze în mod conștient pentru 
transformarea lumii, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte”.

reciclării, 
domeniul 

materiale- 
secretarul 

general al partidului a cerut limpede 
să se acționeze cu toată răspun
derea pen.ru aplicarea programelor 
privind recuperarea materialelor, 
pieselor și subansamblelor. recondi- 
tionarea și rgfolosirea acestora. Așa 
cum este stabilit, pe această cale 
urmează să se asigure pînă la 50 la 
sută și, în unele sectoare, peste 50 la 
■u'.ă din necesarul de materii prime. 

Cum trebuie practic acționat in 
vederea îndeplinirii acestor sarcini ? 
Răspunsul la întrebare este cuprin
zător prezentat in Programul pentru 
intensificarea activității de colectare 
și valorificare a materialelor refolo- 
sibile pe anul 1988 și in Programul 
privind intensificarea activității de 
recondiționare a pieselor de schimb

0 Prin recuperarea materialelor, pieselor și sub
ansamblelor, prin recondiționarea și refolosirea aces
tora trebuie să se asigure pînă la 50 la sută și, în 
unele sectoare, peste 50 la sută din necesarul de ma
terii prime.

® în fiecare întreprindere, Ia fiecare loc de muncă 
— maximă atenție pentru recuperarea, sortarea și pre
gătirea fiecărui material refolosibil rezultat din pro
ducție.

© Preocupare prioritară pentru finalizarea terme
nelor de cercetare și proiectare privind valorificarea 
materialelor refolesibile, punerea în funcțiune la ter
men a investițiilor, atingerea parametrilor proiectați la 
noile capacități.

© îmbunătățirea colectării materialelor refolosi- 
bile d)3 la populație să se asigure în primul rînd prin 
largi acțiuni gospodărești 
litote.

NICOLAE CEAUȘESCU

organizate în fiecare loca

analiză judici- 
reale de reci- 
refolosibile, în 
necesitățile de 
economiei, s-a

rii. Pe de o parte, creșterea gradu
lui de recuperare a materialelor re-, 
folosibile rezultate din procesele de 
producție și din consum, astfel incit, 
practic, nimic din ceea ce poate fi 
reciclat, reutilizat să nu. se irosească, 
și, pe de altă parte, lărgirea consi
derabilă a nomenclatorului materia
lelor și pieselor de schimb recupe-

LARGĂ MOBILIZARE A FORȚELOR
Șl ORGANIZARE EXEMPLARĂ PENTRU
Stringerea la timp a întregii

menea resurse care trebuie mai in
tens atrase în procesul reciclării : 
cenuși, șlamuri, gudroane, 
pulberi și alte materiale 
dare rezultate 
nologiee din 
petrochimie ,și 
la. .care .sînt de _  ..._
soluții tehnologice de valorificare a 
substanțelor utile, prafuri vola
tile și ape reziduale din care pot 
fi separate componente utile, conco
mitent cu reducerea și eliminarea 1 
efectelor poluante ; o gamă largă de 
bunuri de folosință îndelungată de
fecte sau uzate achiziționate de la 
populație ; materiale de zidărie, me
tale feroase și neferoase, materiale 
lemnoase, sticlărie, faianță și altele 
asemenea rezultate din demolarea 
construcțiilor vechi.

în ceea ce privește nivelurile de 
recuperare și valorificare pe anul 
1988, s-au avut în vedere atît creș
terea gradului de recuperare a ma-

leșii, 
secun- 

din procesele teh- 
siderurgie, 

industria 
pe acum

chimie, 
ușoară, 

stabilite

terialelor refolosibile din volumul de 
consum care le generează, cît și in
tensificarea activității de dezmem
brare a fondurilor fixe scoase din 
funcțiune, în condițiile recuperării 
selective și integrale a pieselor de 
schimb și subansamblelor pentru re- 
folosirea lor ca atare sau după re
condiționare. Important este că sar
cinile în acest domeniu, vizînd re
introducerea in circuitul economic a 
tuturor resurselor refolosibile rezul
tate din procesele tehnologice, nu au 
fost privite ca o acțiune în sine, ci 
au fost fundamentate ținindu-se sea
ma de măsurile referitoare la redu
cerea accentuată a normelor de con
sum, la creșterea coeficienților de 
utilizare — care, cum se știe, acțio
nează in sensul reducerii la minim 
a pierderilor tehnologice și a rebu
turilor.

Printr-o asemenea 
oasă a posibilităților 
clare a materialelor 
strînsă corelare cu 
materii prime ale
ajuns la concluzia că în comparație 
cu 1985. în anul 1988 va trebui, 
bunăoară, să se recupereze și să Se 
valorifice cantități mai mari cu 31 la 
sută la oțel și plumb, cu 29 la sută la 
cupru, cu 10 la șută la aluminiu, cu 
142 la sută la polietilenă de mică 
densitate, cu 135 Ia sută Ia anve
lope reșapabile, cu 49 la sută la ule
iuri minerale uzate, cu 42 la sută Ia 
hîrtii-cartoane, cu 170 Ia sută la 
spărturi din sticlă. Care va fi efi
cienta unor asemenea 
sporuri în activitatea de reciclare a 
materialelor ? în primul și în pri
mul rînd ea trebuie apreciată pe 
planul asigurării mai bune a apro
vizionării tehnico-materiale cu aces
te resurse.

Firește, asemenea creșteri impor
tante nu se pot -obține decit în con
dițiile aplicării unor măsuri de fond 
vizjnd, țieopulrivă, funcționarea mai 
bună a mecanismului tehnic și or
ganizatoric al industriei reciclării, 
dotarea în continuare a întreprinde
rilor industriale cu instalații adec
vate, aplicarea unor noi tehnologii, 
îmbunătățirea calitativă a activității 
în acest domeniu.

Cum se prezintă situația îndepli
nirii programelor de recuperare a 
materialelor și pieselor de schimb 
după 
s-au 
bune

importanțe

ont luni din acest an ? Dacă 
obținut o serie de rezultate 

în reciclarea fierului vechi șl
Corneliu CÂRLAN

recolte și pregătirea
în cele mai bune condiții

a insămințărilor
® Participarea largă la strîngerea roa 

delor toamnei și pregătirea recoltei viitoare 
- îndatorire fundamentală a tuturor locuito 
rilor de la sate

® Ritmul recoltării florii-soarelui trebuie 
mult intensificat, pentru încheierea grab 
nică a acestei lucrări

® Pe suprafețele cultivate cu hibrizi 
timpurii porumbul a dat în copt, ceea ce 
impune ca la cules să fie 
multe mijloace mecanice 
forȘa de muncă manuală

concentrate mai 
și cu deosebire

© Culesul legumelor potrivit cerințe 
lor bunei aprovizionări a piețelor și fabri 
oilor prelucrătoare

Printre prioritățile activității po
litico-educative desfășurate de 
partid, modelarea conștiinței noi, 
socialiste, în spiritul celor mai va
loroase cuceriri ale cunoașterii u- 
măne, se situează la loc de frun
te. Parte integrantă a procesului 
istoric de făurire a omului nou, a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, activitatea de educație 
materialist-științifică și umanist 
revoluționară este menită să con
tribuie tot mai substanțial la ridi
carea nivelului de cunoaștere și în
țelegere al oamenilor, la stimula
rea participării lor în procesul de 
soluționare a problemelor specifice 
actualei etape de dezvoltare a țării.

însuși obiectivul central al noii 
societăți îl constituie făurirea o- 
mului nou. cu o conștiință înain
tată, clădită pe știință, pe tot ceea 
ce istoria omenirii propune mai 
valoros, mai durabil. Edificarea 
sociețătii socialiste a avut si are 
drept tel fundamental nu numai 
instituirea unor relații și raporturi 
sociale de dreptate si egalitate, eli
berarea omului de exploatare, ci . 
și eliberarea sa de tot ceea ce de-a 
lungul timpului i-a încătușat dez
voltarea liberă, de tot ceea ce 
i-a îngreunat afirmarea. Din 
această perspectivă, modelarea
unor profunde convingeri științifi
ce, a unui vast orizont cultural, a 
unei înalte capacități de înțelegere 
și interpretare a fenomenelor vie
ții sociale reprezintă o premisă 
fundamentală a procesului istoric 
de făurire, a noii societăți. „Numai

un om educat șl stăpîn pe cele mai 
înalte cunoștințe din toate dome
niile — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — poate 
înțelege legile obiective, cerințele 
dezvoltării economico-sociale. poa
te sesiza Ia timp schimbările care 
au loc in societate, poate sesiza 
ceea ce este vechi și nu mai cores
punde noii etape a progresului, 
poate sesiza noul care se va dez
volta și care reprezintă viitorul. 
Numai un asemenea om, în înțe
lesul științific, poate fi un om cu 
adevărat liber".

Trăim o epocă de prestigioasă a- 
firmare a științei, a revoluției teh- 
nico-științifice. a capacității ființei 
umane de a modela realitățile na
turale și sociale. Bătălia pentru 
dezvoltare ia in foarte multe pri
vințe forma unei bătălii 
dezvoltarea conștiinței. în sensul 
cel mai larg al termenului, vitali
tatea progresului, trăinicia lui de- 
pinzînd mereu mai mult de solidi
tatea premiselor umane care 11 
fundamentează și-i garantează e- 
voluția. Această nouă situație im
primă cerințe noi procesului de e- 
ducație științifică și culturală a 
maselor — asupra cărora a făcut 
ample și profunde referiri tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Tezele 
din aprilie, în expunerea la Con
sfătuirea de lucru cu activul șl ca
drele de bază din domeniile acti
vității organizatorice, ideologice și 
politico-educative. Constructorii 
noii societăți, chemați să stăpîneas- 
că cele mai perfecționate tehnici 
în domeniul producției materiale, 
să dirijeze conștient, pe baza știin-

pentru

economice si sociale 
complexe, să foloseas- 

legilor obiective ale 
trebuie să fie — asa

tei. procese 
deosebit de 
că acțiunea 
dezvoltării. _ . __
cum a subliniat secretarul general 
al partidului — oameni cu o viziu
ne înaintată asupra lumii. înarmați 
cu temeinice cunoștințe de specia
litate. hotărîti să le convertească 
în realizări economice și sociale.

Referlndu-se la implicațiile ma
jore pe care le are strălucita afir
mare a cunoașterii umane din zi
lele noastre asupra procesului de 
formare si educare a oamenilor, 
tovarășul Nicolae Ceausescu releva 
semnificativ : „De fapt, vorbind de 
revoluția tehnico-șliintifică ar tre
bui s-o completăm cu revoluția în 
conștiința oamenilor. Fără această 
revoluție în conștiința si gindirea 
oamenilor nu vom determina o a- 
devărată revoluție tehnico-știinti- 
fică“.

Sînt toate acestea realități care 
întemeiază aprecierea din docu
mentele partidului potrivit căreia 
în centrul activității de propagan
dă și politico-educativă trebuie si
tuată lupta pentru formarea omu
lui cu un larg orizont de cunoaș
tere și înțelegere, receptiv la nou, 
adversar neîmpăcat al conservato
rismului și inerției, al ignoranței 
și inculturii, constructor entuziast 
și conștient al societății socialiste.

Aceasta implică preocupări sta
tornice, cu o amnlă viziune uma- 
nist-științifică privind îmbogățirea 
culturii profesionale, politico-ideo- 
logice, a celei generale, în strînsă

(Continuare în pag. a Il-a)

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate 
din Capitală, echipele de lăcătuși-montori lu
crează intens la finalizarea unor instalații și 
agregate deosebit de complexe. Sînt instalații 
realizate integral cu componente românești. Unu! 
dintre aceste produse-agregat este cel pentru 
prelucrarea contragreutăților pompelor de in
jecție. In fotografie : echipa condusă de 
maistrul Gheorghe Bulgărea finalizînd un ase

menea agregat

(Continuare in pag. a III-a)
Foto : Sandu CRISTIAN

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TARII

gîndești, zi de zi, noul
• reportaje • însemnări •

©Arăturile de vară mai trebuie efec
tuate pe circa 900 000 hectare. Cu deose
bire trebuie să se acționeze pentru inten
sificarea acestei lucrări în județele Galați, 
Mureș, Alba, Olt, Ialomița, Arad, lași, Ar
geș, Botoșani, Covasna, Brașov, Harghita 
și Maramureș

©în întreaga activitate desfășurată în 
agrîcuRură, organele și organizare de 
partid 
ordini 
că se 
pentru
a culturilor de toamnă, pregătirea în cele 
mai bune condiții a recoltei viitoare

să acționeze pentru întronarea unei 
și discipline desăvîrșite, astfel încît 
lucreze cu exigență și răspundere 
recoltarea la timp și fără pierderi

ÎN PAGINA A III-A, relatări din județele : Olt, 
Tulcea, Brăila, Prahova și Vrancea.

Printre constructorii 
de mașini-unelte de’a 
Bacău îți dai seama 
că oamenii sînt într-a- 
tîta legați de ceea ce 
fac, încît — e limpede 
— viata lor înseamnă 
munca lor. viata între
prinderii. Tinerețea lor 
e tinerețea întreprin
derii.

Maistrul Andrei Vă
tămanu are 38 de ani. 
Cu toate acestea, e 
unul dintre veteranii 
întreprinderii. Lucrea
ză în secția montai 
mașini de alezat și 
frezat încă de la în
ceputuri : „Eram ti
neri. Intrep-inde-ea 
era nouă, aveam atîtea 
proiecte îndrăznețe. în
cît ne întrebam dacă 
noi, niște copii aproa
pe. vom fi în stare să 
facem față sarcinilor. 
Nu se mai construise
ră mașini-unelte la 
Bacău. Trebuia să le 
fabricăm noi. Mun
ceam învățînd. învă
țam muncind. Plecam 
seara tîrziu din în
treprindere. Ce mai, 
eram îndrăgostiți de

ceea ce făceam. Așa 
am construit prima 
mașină de alezat și 
frdzat. Un A.F. 101“.

— Vă mai amintiți 
oamenii care au lucrat 
la ea ?

întreprinderiipoarta
au ieșit peste trei mii 
de mașini-unelte. Li
vrate pentru cele mai 
mari și moderne în
treprinderi din tară. 
Sau exportate în peste 
40 de țări ale lumii.

plet automatizate, 
cum. bătrînul 
își trăiește a 
nerete. Poate 
gă actualele
V-am vorbit despre a- 
ceastă mașină, pentru 
că. prin ea. și noi am

A- 
101 
ti-

A.F. 
doua 
sta lîn- 
mașini.

PRINTRE CONSTRUCTORII
DE MAȘINI-UNELTE DIN BACAU

— Cum nu! 
sint, și acum, tot 
Mihai Farcaș, 
Munteanu. Vasile 
ret. Ioan Moisei, 
maiștri cu toții. între 
timp, a trebuit să ne 
perfecționăm pregăti
rea. Am făcut școala 
de maiștri.

— Dar mașina, vă 
mai amintiți cum ară
ta ?

— Prima 
Cum să o 
în 1973.

Amintiri, 
muncă. De-atunci. pe

Idealul
patriotic

Doar 
aici.
Ion 
Ha- 
Sînt

mașină... 
uiți !? Era

Ani de

I.M.U. Bacău este, 
astăzi, o marcă recu
noscută. Oare cum o fi 
arătînd prima mașină 
pe lingă cele de acum ?

— Cind am văzut-o. 
dună 15 ani. nu ne 
venea să credem că 
noi am făcut asa ceva.

— Unde ați văzut-o?
— Aici. A fost adu

să. de la Buzău, să-i 
facem reparația capi
tală. De fapt, nu doar 
am reparat-o. I-am 
adus multe înnoiri. 
Mașinile de azi au co
menzi numerice, afi
șai de cote. Sint com-

înteles mai bine ce 
drum am parcurs...

Maistrul Vătămanu 
își reia lucrul. Mun
citorii pe care îi con
duce montează o ma
șină ce va fi exportată 
in India. Sint tineri. 
Multi dintre ei au 
doar cîtiva anidecînd 
au ieșit de pe băncile 
școlii. Cum să alegi ? 
Și, totuși, care 
mai harnici ?

— Mie îmi 
fel toți cei 52
meni. Dar aș vrea să 
scrieți despre Ion Ma
rin. Mihai Ciuchi și

sint cei

plac la 
de oa-

Virgil Popa. Să scrieți 
că ei s-au bătut cu 
micronii. Două săptă- 
mîni. Lucram la o ma
șină de găurit pistpa- 
n-e. Trebuia să aibă o 
precizie de 1,5 mi
croni. Au stat si cite 
24 de ore în întreprin
dere. Dar ce spun eu? 
Despre asta se poate 
scrie o carte. Scrisă 
omenește...

— Cum adică, ome
nește ?

— Simplu, ca des
pre oameni. Cu bucu
rii. dar și greutăți. 
Pentru că altfel viața 
n-ar fi frumoasă...

O carte despre con
structorii de mașini- 
unelte de la Ba ău. 
De fapt, o carte des
pre muncă și tinerețe. 
Pentru că, aici, totul 
înseamnă tinerețe. Oa
menii. întrenrinderea. 
„Dar adevărata tine
rețe — spune Gheor- 
ghe Ciaușu, secreta-

Emil ALMAȘAN
(Continuare 
în pag. a V-a)

Pe bună dreptate vor
bim astăzi de formarea 
oamenilor, de educarea 
lor în spiritul dragostei 
față de glia străbună pe 
care, prin faptele fiecă
ruia, o dorim tot mai 
frumoasă. In toate epoci
le, înfăptuirile durabile, 
menite să inalte patria 
către culmile visului îna
ripat nu sînt posibile de
cit cu oameni conștienți, 
capabili să ințeleagă ce
rințele vremii, interese
le poporului din care fac 
parte. Cunoaștem în is
toria noastră generații 
strălucite, de luptători cu 
ochii tintă spre 
spre năzuințele 
multi pentru care și-au 
dat tot ce aveau 
bun, mai valoros în fiin
ța lor. Generații, pre
cum aceea a eroilor re
voluției de la 1848 sau, 
mai aproape de noi, a 
militanților comuniști și 
antifasciști, care, cu pre
țul libertății și chiar al 
vieții, au înțeles să-și 
facă datoria pe care cea
sul lor istoric o reclama 
în numele intereselor na
ționale supreme. Printre 
multe alte invățăminte 
pe care cei tineri le pot 
desprinde din exemplul 
înalt de abnegație și pa
triotism 
dinaintea 
pare: de 
deosebită, 
mare cu 
discutată, 
uneori, în 
țin mature, la anumite 
înțelegeri limitate sau 
chiar greșite, confuze. 
Este vorba, anume, des
pre prezenta idealului in 
conștiința omenească, în 
spiritul fiecăruia dintre 
noi, despre idealul care 
dă actelor noastre, pe 
termen lung, coerenta 
necesară și care lasă, în 
fine, să se înțeleagă ce 
fel de oameni am fost, 
cine sîntem.

Desigur, pe orice treap
tă a dezvoltării lor oa
menii își fac idealuri din 
îndeplinirea dorințelor 
imediate sau mai înde
părtate. Idealul bunei 
stări materiale, legitim și 
omenesc, este o condiție 
necesară a dezvoltării 
plenare a personal'tății. 
Știm bine că. altădată, 
sărăcia părinților putea 
fi, și era, o piedică 
insurmontabilă : cite ta
lente veritabile, înnăscu
te, chemate să se cultive 
și să se afirme n-au pie
rit în fașă din această 
pricină ! Societatea de 
azi, orînduirea noastră 
socialistă, a înlăturat a- 
ceastă piedică seculară in 
împlinirea idealului de a- 
firmare intelectuală, asi- 
gurind condiții materiale 
prielnice afirmării perso
nalității în orice do-

ideal, 
celor

mai

al celor de 
lor, una mi se 

o însemnătate 
cu atit mai 
cit, mai puțin 
ea lasă loc, 
minți mai pu-

Firește, satisfa- 
acestui ideal sau 
al fiecăruia a- 
și trebuie să a- 
după sine, un a- 
confort, satisface-

meniu.
cerea 
scop 
trage, 
tragă . 
numit 
rea unor legitime exigen
te de trai omenesc. Cind 
însă acest „ideal" ia for
ma tendinței achizitive, 
a asigurării binelui per
sonal peste marginile în
găduite și normale, el de
vine opusul său : un vi
ciu pustiitor de suflete, 
născut și întreținut de e- 
goi.smul care nu mai are 
nimic de-a face cu idea
lul, cu fixarea unor țin
te înalte, demne de nu
mele de om. „Idealul" 
altora este de a fi în 
ton cu moda : în îmbră
căminte, mod de compor
tare și chiar în activi
tățile spirituale, cum ar 
fi arta și literatura. Su
puși efemerului, ei pun 
semnul egalității intre 
„modă" și „ideal". Nu 
știm în ce măsură în la
tere situații putem vorbi 
despre o confuzie a idea
lului sau, poate, despre 
dispariția lui din sistemul 
de valori care ghidează 
comportamentul, atitudi
nea față de muncă, via
ța individului. îmi dau 
seama, insă, că este ne
cesar să discutăm mai 
mult pe marginea aces
tor lucruri atunci cind ne 
preocupă formarea omu
lui nou, educarea, conso
lidarea unor caractere a- 
devărate.

Idealul, așa cum ni 
l-au revelat exemplele 
alese din istoria umani
tății, din istoria poporu
lui din care facem parte, 
„arată" altfel, cu totul 
altfel decit sugerează 
exemplele, rare, firește, 
date mai sus. Idealul este 
esența umanității. Din 
flacăra lui se hrănesc ge
nerațiile. Chiar neatins, 
de-a lungul unei vieți în
tregi, înseamnă justifica
rea superioară a condiției 
umane, rotind în zbor 
vulturesc spre cucerirea 
unui pisc luminat, pentru 
tine și semenii tăi. Ome
nirea n-a străbătut fan
tasticul drum de la peș
teră pînă la civilizația 
contemporană, de la to
porul de piatră pină la 
navele cosmice de azi da
torită celor ce au înfule
cat hulpavi și au adormit 
ca șarnele boa, ci dato
rită celor ce au ars de 
patimă pentru un ideal 
generos, aflat în slujba 
tuturor.

Orice profesiune, orice 
muncă sînt compatibile

Prof. univ.
Emilia
St. M1L1CESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Antrepriza de construcții-mon
taj pentru utilaj chimic Pitești a- 
pare celui care-i urmărește lucrări
le executate și repetatele solicitări 
adresate de a pune umărul unde se 
naște o „situație grea" ca un fel de 
antrepriză-șoc. Este o simplă 
sie sau realitate, tovarășe 
Nicolae Boambeș, directoi- al 
unități ?

— Nu cred că termenul de 
priză-șoc“ este cel mai potrivit. Co
lectivul nostru nu are alt merit de- 
cit acela de a-și face datoria oriunde 
este solicitat. Ceea ce înseamnă 
altceva. Că am reușit să atingem, 
printr-o preocupare permanentă a 
organizației de 
partid și a con
siliului oameni
lor muncii, un 
grad de omoge
nitate și compe
tență profesiona
lă care nu ne 
mai permite să 
ne retragem din 
fața unor lu
crări grele. Este 
o problemă de 
educație. Este și 
o problemă de 
manifestare a de
mocrației mun
citorești. Ori de 
rite ori am primit 
și primim o lu
crare grea, noi 
nu ne preocu
păm să-i supra
evaluăm dificul
tățile, să ne autoimpresionăm de ce 
ne așteaptă, ci să găsim soluții pen
tru realizarea ei. Dacă cineva tre
buie s-o facă — gindim — atunci 
înseamnă că și 
Și cred că acest 
crurile de către 
de partid s-a 
constructor din 
noastre.

Aici se cuvine 
Deși l-am cerut 
rile grele la care a participat colec
tivul antreprizei in anul trecut și 
în acest an, n-am primit decît acest 
răspuns : „unde a fost nevoie". De 
Ia Trustul de construcții-montaj 
pentru utilaj chimic București, 
de care aparține unitatea, aflăm 
insă că „a fost nevoie" in mul
te locuri. La Zlatna, unde oa
menii antreprizei din Pitești, in 
frunte cu comuniștii, s-au în
trecut pe ei înșiși. La Drobeta- 
Turnu Severin, unde, de asemenea, 
au executat cele mai grele lucrări. 
Acum, la piroliza Combinatului pe
trochimic Teleajen au imprimat un 
ritm atit de intens muncii, incit 
constructorii «Itor antreprize, care 
execută și ei lucrări aici, par a nu 
se putea obișnui cu asemenea ritm.

— Se spune despre constructorii 
unității dv. că sint atit de „legați" 
de antrepriză, că dacă in miezul 
nopții le-ați cere să vină la mun
că ar face-o fără nici o absentă. 
Cum se explică acest atașament ?

— Acest atașament — ca să vă 
preiau expresia — face parte din 
ceea ce organizația noastră de partid 
și consiliul , oamenilor muncii nu
mesc „strategia de personal". Sau,

impre- 
inginer 
acestei

„antre-

altfel spus, înseamnă atașament fată 
de munca bine făcută, față de pres
tigiul pe care unitatea și l-a cîștigat 
și de la care e greu ca cineva să 
abdice. Noi, constructorii, așa am 
fost educați de partid, și așa gindim.

în sectorul nostru de activitate, și 
mai ales in cel de construcții de 
unități productive, în primul rînd 
chimice, munca este foarte grea. 
Echivalează uneori — nu exa
gerez cu nimic — cu a constructo
rilor de obiective nucleare. Noi ce
rem oamenilor să muncească la 
maximum de capacitate, dar le 
creăm și toate condițiile pentru a 
da un asemenea randament. Nu în-

barăci construite pentru organizarea 
pe șantier) și cu toate acestea a 
atins cel' mai înalt grad de indus
trializare a lucrărilor din întregul 
sector de construcții — respectiv 98 
la sută la prefabricare conducte și 
85 la sută la confecții metalice. Cum 
se explică acest lucru ?

— Noi ne-am obișnuit să nu spu
nem că o problemă e greu de re
zolvat pînă nu analizăm — așa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului — de o mie de ori posibilită
țile de rezolvare. Necesitatea indus
trializării construcțiilor nu este do
rința subiectivă a cuiva, ci un obiec
tiv de neînlocuit de nimeni și de ni-

Rezultatele in producție - examenul
competenței, al eficienței,

al capacității gindirii colective

noi o putem face, 
mod de a privi lu- 
organizația noastră 
transmis la fiecare 
cadrul antreprizei

o scurtă paranteză, 
să numească lucră-

tîmplător despre conducerea antre
prizei noastre se spune că este in 
primul rînd „o conducere socială".

Reporterul — chiar dacă deschide 
o nouă paranteză — nu putea trece 
peste expresia de „conducere socia
lă" și solicită amănunte. N-a putut 
obține mai mult decît se poate de
duce din enunțul amintitei expresii. 
Președintele comitetului sindicatului 
l-a ajutat să-i descifreze semnifica
ția. Comunistul Nioolae Boambeș, 
directorul antreprizei, este adeptul 
ideii că oricît de grele ar fi con
dițiile muncii pe șantiere, in com
parație cu cele din industrie, con
ducerea unității are obligația să facă 
totul ca oamenii să nu simtă ase
menea diferențe. Sistemul autocon- 
ducerii muncitorești reprezintă siste
mul de conducere de către munci
tori, pentru muncitori. în numele 
acestei idei, antrepriza are o cantină 
pentru oamenii muncii — amenajată 
intr-un spațiu simplu, dar dotată cu 
tot strictul necesar — cum sint pu
ține de acest fel. Constructorii ar
geșeni detașați de la sediul antre
prizei pe alte șantiere sint aprov.- 
zionați și ei de la cantina antrepri
zei — o dată pe săptămînă — cu 
anumite produse alimentare, apă 
minerală, ceai ș.a. De asemenea, li 
se construiește un grup-social de
tașabil și refolosibil. prin care au 
asigurate condiții similare cu cele, 
de la sediul antreprizei. Acestea ar. 
Ii pe scurt cîteva din argumentele 
referitoare la faptul că antrepriza 
are „o conducere socială".

— Antrepriza dv. își desfășoară ac
tivitatea în niște spații de producție 
neobișnuit de simple (cîteva foste

mic în etapa revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Dacă vrem să lucrăm efi
cient. după cerințele progresului teh
nic. Pentru marile trusturi și antre
prize. acest proces este planificat și 
dirijat. într-o antrepriză ca a noas
tră, industrializarea nu putea fi 
realizată altfel decît cu forțe 
proprii și cu gîndire proprie. Așa 
a fost realizat atelierul de pre
fabricat conducte, care are astăzi un 
flux tehnologic la fel de modern ca 
in industrie. Așa a fost realizat ate
lierul de confecții metalice. Așa a 
fost realizat atelierul de prelucrări 
mecanice. Ca și toate atelierele de 
utilități. Ca și laboratorul și siste
mul de asigurare a calității produ
selor. Dar sîntem departe de a fi 
atins stadiul de prefabricare și de. 
executare a confecțiilor metalice — 
mă refer la conceperea unor flu
xuri de producție flexibile, capabile 
să poată fi adaptate ușor la orice 
tip de lucrări — pe care-1 reclama 
actuala etapă de modernizare a pro
ceselor de producție. Ceea ce ne 
obligă să nu ne oprim aici, să gin
dim mai departe în acest sens.

După cum ne-am convins aici, in
dustrializarea lucrărilor pe bază de 
gîndire proprie și cu forțe proprii 
nu constituie cuvinte frumoase pen
tru ședințe. Ele au, cum bine s-a vă
zut, o acoperire în fapte. în al doilea 
rînd, Antrepriza de construcții uti
laj chimic Pit'ești și-a realizat și de
pășit planul pe opt luni ale anului 
la toți indicatorii. Acest lucru 
nu mai exprimă o noutate 1 pen
tru nimeni. Antrepriza a intrat ■ 
în al 12-lea an de cind iși indeplj-

nește lună de lună și an de an sar
cinile de plan. O noutate există to
tuși. în atelierul de prefabricat con
ducte s-a realizat o productivitate 
a muncii record pe persoană — peste 
600 000 lei, cea mai ridicată din în
treaga ramură de construcții-montaj. 
Iar in atelierul de confecții, produc
tivitatea muncii a crescut, 
parație cu aceeași perioadă 
trecut, cu 10 la sută.

— Sîntem în perioada 
întregul partid, întregul popor acțio
nează ferm pentru aplicarea in viață 
a tezelor elaborate de secretarul 
general al partidului și care vor 
face obiectul plenarei din toam

nă a C.C, al 
P.C.R. Care este 
pentru dv„ om 
cu experiență în 
munca 
ducere, 
călăuză 
activitatea 
toare ?

— Expuneri
le tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
reprezintă in to
talitatea lor un 
document pro
gramatic. Orien
tate cu precăde
re asupra per
fecționării activi
tății în toate do
meniile, ele în
deamnă la curaj 
in gîndire. la 
curaj in acțiune, 

în ce ne privește, am acționat și 
acționăm — cele relatate mai sus se 
înscriu in această hotărire fermă
— pentru a afirma, pe bază de fap
te, excepționala valoare a tezei se
cretarului general al partidului cu 
privire la creșterea răspunderii și 
autonomiei unităților de bază în 
fundamentarea și realizarea planu
lui. Teză care a fost materializată 
și in Legea cu privire la statutul 
juridic al unităților socialiste din 
România. O dată cu aplicarea tezei 
secretarului general al partidului, o 
dată cu transpunerea ei în practica 
curentă, prin învingerea obstacolelor 
generate de tutela măruntă, ea do
vedește — cum e și in cazul nostru
— forța și vigoarea unităților 
bază, forța și vigoarea exercitate de 
autoconducerea muncitorească, 
acesta este drumul spre progres 
economiei noastre.

Constantin PRIESCU

în com- 
a anului

în care

de con- 
ideea- 
pentru 

vii-

de

Și 
ai

Cuceririle cunoașterii contemporane
(Urmare din pag. I)

legătură cu progresele considera
bile, istorice realizate in tară noas
tră pe acest tărim. Generalizarea 
învățâmîntului de 10 ani și intr-o 
perspectivă apropiată a celui de 12 
ani, diversificarea mijloacelor de 
comunicare in masă, eforturile fă
cute de societate pentru îmbo
gățirea vieții ideologice și cultu
rale a patriei — materializate stră
lucit in vastul Festival național al 
muncii și creației „Cintarea Româ
niei" — au condus la ridicarea im
presionantă a nivelului de cunoaș
tere. a capacității de înțelegere și 
interpretare a oamenilor. Toți oa
menii muncii au astfel largi posi
bilități de afirmare in planul in
struirii, al culturii și răspund cu o 
participare responsabilă acestor po
sibilități, acestui drept uman fun
damental, pe deplin asigurat in 
țara noastră, menit să-i sprijine in 
a-și îmbogăți orizontul de cunoaș
tere, a fi la curent cu tot ceea ce 
este nou in domeniul lor de speciali
tate, in cimpul ideilor teoretice și 
culturale contemporane.

Din adevărul că resursele uma
ne ale dezvoltării capătă o impor
tanță mereu mai mare in lumea de 
azi, că a te preocupa de ridicarea 
conștiinței și pregătirii Înseamnă 
a le preocupa de ritmurile și cali
tatea dezvoltării apare limpede că 
îmbogățirea orizontului de cunoaș
tere ia forma unui imperativ per
manent, că niciodată nu se poate 
spune că s-a făcut totul, că s-au 
epuizat toate posibilitățile in aceas
tă direcție.

Viata arată — și Tezele din aprilie, 
datorate gindirii și activității crea
toare revoluționare ale secretarului 
generai al partidului, subliniază cu 
pregnanță că necesitatea îmbogăți
rii orizontului spiritual și de cul
tură generală cunoaște rigori spe
cifice pentru fiecare profesie, pen
tru fiecare specialitate. Importanța 
fundamentală a culturii profesio
nale; a orizontului de cunoaștere 
ale oamenilor in societatea noas
tră elimină firesc ideea că răs
punderea formării și permanentei 
îmbogățiri a acestui orizont ar re
veni unui singur domeniu, oricît 
de important ar fi el. Dimpotrivă, 
aici se cere corelată întreaga pa
letă a plrghiilor educative de care 
dispune societatea — de la învăță* 
mint ]a mijloacele mass-media, la 
activitatea culturală și ideologică

desfășurată sub diferite forme, 
întrucit perfecționarea pregătirii 
profesionale și culturale este o 
cauză a întregii societăți, ea trebuie 
să devină o cauză a tuturor fac
torilor educaționali, o adevărată 
prioritate a activității in aceste do
menii.

Cind vorbim de lărgirea orizon
tului de cunoaștere, de ridicarea 
conștiinței socialiste nu avem în 
vedere doar creșterea numărului de 
cunoștințe, îmbogățirea și diversi
ficarea lor problematică. Este vor
ba de ceva mult mai complex : 
de o adevărată construcție sau, 
după caz, reconstrucție spirituală, 
de formarea unei adevărate matri
ce teoretice, in lumina concepției 
materialist-dialectice despre lume 
și viață, a umanismului revoluțio
nar. Activitatea educativă desfășu
rată la diferite niveluri și in di
verse modalități nu are doar sco
pul de a spori „numărul" de cu
noștințe ale oamenilor. Ceea ce se 
urmărește — și ceea ce trebuie ur
mărit de către fiecare factor edu
cațional — este întărirea capaci
tății de acțiune și creație, de trans
formare a conștiinței, sporirea con
tribuției fiecăruia la progresul de 
ansamblu al societății. Tocmai de 
aceea, activitatea educativă trebuie 
șă urmărească deopotrivă formarea 
atitudinii înaintate, a convingerii, a 
hotăririi și motivației, adică mo
delarea acestui prețios aliaj _ uman 
care hotărăște plnă la urmă gra
dul de valorificare socială a pre
gătirii profesionale, dimensionează 
mărimea aportului personal la bu
nul mers al activității.

Practica muncii concrete arată cit 
de importantă este in procesul for
mării convingerilor materialist-ști- 
ințifice desfășurarea actului edu
cativ, in funcție de caracteristici
le personalității și ale motivațiilor 
sale, de problemele concrete cu 
care se confruntă. Este vorba nu 
numai de adecvarea informației la 
nivelul de Înțelegere al auditoriu
lui — cerință de altfel foarte im
portantă, ci și de cunoașterea preo
cupărilor, a unor puncte sensibi
le, a unor probleme nu îndeajuns 
clarificate, a unor momente deo
sebite din viața personală sau a 
colectivului.

Din perspectiva formării unei 
concepții materialiste, științifice 
despre lume, despre viață, obiec
tiv esențial, adevărată încoronare a

activității de formare a conștiinței 
socialiste, științifice, se cuvine sub
liniată și o altă cerință — anume 
aceea de a detașa implicațiile de 
ordin teoretic ale descoperirilor ști
inței, concluziile lor filozofice, stră
lucite confirmări ale materialismu
lui dialectic și istoric.. Dacă o ac
țiune educativă sau predarea unei 
lecții nu sînt străbătute de efor
tul de a decodifica rezultatele cu
prinse în limbajul științei, de a le 
înțelege, de a le analiza semnifi
cația filozofică, practică, atunci se 
diminuează în bună măsură forța, 
semnificația formativă a respecti
vei acțiuni.

Educația 
prin care se 
profesional, 
complex și deschis, apt să ofere 
suportul teoretic comportamentului 
înaintat, se cere — așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului — corelată cu educația uma- 
nist-revoluționară, care presupune 
atit o dimensiune morală, menită 
să asigure interiorizarea valorilor 
caracteristice noului umanism — 
diametral opuse falselor valori 
„compensatorii" ale concepțiilor 
neștiințifice, idealiste — cit și o 
dimensiune social-politică vizind 
asimilarea idealurilor noii orin- 
duiri, cu adevărat drepte, anga
jarea în transpunerea lor practică, 
in promovarea principiilor eticii și 
echității socialiste, a concepției ști
ințifice, revoluționare despre lume 
și viață.

Tocmai complexitatea operei de 
făurire a conștiinței materialiste, de 
sădire a convingerilor științifice, 
raționaliste implică cu necesitate 
ca activitatea educativă consacra
tă acestui scop să nu aibă carac
ter de „campanie", ei să se des
fășoare permanent, să fie ghidată 
de o strategie limpede — strate
gia definită în Programul ideologic 
al partidului, în magistralele expu
neri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — să urmăreas
că împlinirea valorilor umanismu
lui revoluționar. Procesul vast al 
formării și dezvoltării conștiinței 
științifice a maselor se cere strins 
corelat cu idealurile umaniste ale 
orinduirii noastre, cu sarcinile ac
tuale ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României, rostul său 
autentic fiind acela de a contri
bui la Înfăptuirea acestor aspirații 
istorice ale poporului nostru.

materialist-științifică 
formează un orizont 
cultural și filozofic

Imagine din noua urbanisticâ a municipiului Drob»ta.Turnu Severin Foto : Agerpres
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Oameni de omenie
Privirile îmi stăruie asu

pra fotografiei, îndelung : 
doi tineri, puțin crispați, 
uitindu-se țintă înainte, in
tr-un punct — în același 
punct. Mă uit la gazdele 
mele : doi oameni în plină 
maturitate. Ne zîmbim, îmi 
intuiesc gindul. Cît a tre
cut de atunci ? îi întreb, 
făclnd un semn spre foto
grafia de pe perete.

— Se împlinesc 27 de ani 
pe 11 septembrie, precizea
ză bărbatul.

— Mulți înainte ! le urez 
din inimă.

Nu pot să nu constat că 
a trecut de atunci o viață 
de om. Băiatul lor cel 
mare, Liviu, are 26 de ani ; 
e un om în toată puterea 
cuvintului, tată a două fe
tițe. la rîndul său. Interlo
cutorii mei sint, prin ur
mare, bunici.

Povestea vieții lor în doi, 
pe care mi-o relatează pe 
îndelete, completîndu-se 
unul pe altul, e plină cu 
de toate : și bucurii, și ne
cazuri. Necazurile au tre
cut (cine stă să și le adu
că aminte ?), bucuriile nu 
se pot uita.

S-au cunoscut la între
prindere. Ea avea 17 ani, 
el 21. întreprinderea de 
postav din Buhuși impli- 
nise 70. Colegi de secție. 
S-au iubit, s-au luat.

— Simplu, nu? suride 
femeia. Am pornit de la 
un scaun. Veneam din 
schimb, il întorceam pe-o 
parte, ca să Încăpem amin
doi, și 
tuim : 
să fie,

— A
— Am fost fericiți, 

mărturisește. femeia 
piu, mîngîindu-1 din priviri 
pe cel de alături.

Pe urmă, incet-încet, 
și-au încropit gospodăria. 
A venit primul copil, Li
viu, a venit 'al doilea. Mi
hai. apoi fata, Cerasela, și 
mezinul, Ionel. S-a umplut 
casa. S-au înmulțit grijile; 
s-au înmulțit și bucuriile.

N-au uitat nimic. Și a- 
cum, cîteodată, singuri — 
cind cel mic e la liceu, sau 
la antrenament, sau cu 

^băieții la film (sau, cine

știe, cu vreo fată ; băiatul 
a crescut...), se pomenesc 
că-și aduc aminte de cîte-o 
întîmplare petrecută în 
urmă cu zece-douăzeci de 
ani, cînd erau copiii mici. 
O serbare de-a lor la gră
diniță (intr-o zi au încer
cat să-și amintească o poe
zie), cite-o notă mică la 
școală.

— Că sintem și noi oa
meni de omenie, spu
ne femeia, cu o simplitate 
dezarmantă în voce.

Mihai și Adela Cristea, 
muncitori din Buhuși, pă
rinți fericiți și încă tineri, 
bunici de curind, doi oa
meni de omenie, care au 
adus pe lume alți oameni 
de omenie. Ce se poate

fiecărei familii

VIITORUL

,.da“, lucrurile s-au schim
bat.

Li se urează tinerilor 
bucurii, casă de piatră. Ea 
are brațele încărcate cu 
flori.

Ion Spătaru mai ține în 
mină, întorcindu-1 pe toate 
fețele, certificatul de căsă
torie.

— Ce vă doriți în mo
mentul acesta ? il întreb.

— Cîteva certificate de 
naștere, alături de acesta...

par foarte 
bănui, la pri- 
că abia s-au 

surprins că 
mare, Maria,

incepeam să ne sfă- 
ce-o să fie, cum o 
ce-avem de făcut.
fost greu, constat, 

îmi 
sim-

— Rareori o notă mică, 
intervine bărbatul cu o 
mindrie nedisimulată în 
glas. La toți le-a plăcut 
cartea. Noi bani pe medi
tatori, cum am auzit că se 
mai obișnuiește, n-am dat ! 
Cel .mare a făcut Politeh
nica, e inginer la Rădăuți. 
Mihai e inginer la Sucea
va. Cerasela a intrat anul 
acesta, din primul foc, la 
chimie, la Iași.

— Unsprezece copii din 
Buhuși au intrat la facul
tate anul acesta, adaugă 
femeia. E ceva, nu ?!

— Cel mic a luat treap
ta, continuă bărbatul. Nu 
i-am obligat să se ducă la 
școli înalte. I-am obligat 
numai să intre în rîndul 
lumii, să muncească, să-și 
facă un rost, să fie oameni.

— Dacă ar fi să vă defi
niți in doua cuvinte — în
treb — ce mi-ați spune 
despre dumneavoastră ?

— în două cuvinte ? in
tervine bărbatul, circum
spect.

spune mai mult și mai ade
vărat despre ei ?

★
— Cetățene Spătaru Ion, 

de bună voie și nesilit de 
nimeni iei in căsătorie pe 
cetățeana Silvaș Elena ?

— Da.
— Cetățeana Silvaș Ele

na, de bună voie și nesilită 
de nimeni iei in căsătorie 
pe cetățeanul Spătaru Ion?

— Da.
Tinerii au vocea voalată 

de emoție. Sînt 
frumoși, fericiți, 
vreau, privlndu-i 
alături ascultind 
primăriței, gîndul
ră la fotografia de nuntă a 
familiei Cristea. Caut din 
ochi, prin preajmă, un fo
tograf. Descopăr un opera
tor, care înregistrează, con
știincios, evenimentul pe 
peliculă.

De acum douăzeci și șap
te de ani, cind in localul 
aceleiași case de căsătorii 
soții Cristea spuneau și ei

eleganți. 
Fără să 
cum stau 
cuvintele 
îmi zboa-

Soții Ailenei 
tineri. Poți 
ma vedere, 
luat. Și afli 
fata lor cea 
are 16 ani. Cea mai mică. 
Elena, va împlini 6. Mijlo
ciii, Florin și Veronica, au 
13 și 9 ani.

Locuiesc într-o casă fru
moasă. pe strada Orbie, in 
Buhuși. Gheopghe Ailenei 
are patruzeci de ani ; lu
crează de 22 de ani la în
treprinderea de postav. 
Maria Ailenei are 35 de ani 
și 17 ani vechime la aceeași 
Întreprindere. Copiii lor au 
crescut (cum a trecut vre
mea ! remarcă femeia...) 
o dată cu orașuL

Fiecare dintre cei doi 
soți vine dintr-o familie 
numeroasă. Casa fără copii, 
îmi spun amindoi, e pustie. 
Ca și viața, orice ai face Cu 
ea. oricîte alte bogății ai 
aduna.

— Sint o bogăție copiii 
pentru dumneavoastră ? ii 
intreb.

— Singura bogăție dura
bilă, îmi răspund intr-un 
glas. Celelalte, toate, se ri
sipesc.

— Și copiii se vor risipi 
pe la casele lor...

— Dar vor veni nepoții, 
o să întinerim din nou, îmi 
spune cu speranță femeia.

— Și chiar dacă pleacă, 
iau o parte din noi. Cea 
mai bună, cea pe care 
le-am dat-o, îmi spune 
bărbatul.

— Numiți această parte, 
încercați, îi rog.

— Omenia, îmi răspund 
aproape într-un glas. în 
primul rînd, omenia.

Leila MUNTEANU

TIMPUL LIBER timp al culturii,
al distracției civilizate, educative

Acțiunile destinate petrecerii timpului liber, 
timp al distracției civilizate și folositoare, s-au 
organizat, și la sfîrșitul săptăminii trecute, in toată 
țara, in colective de muncă, de către organizațiile 
de tineret, de sindicat, case de cultură și cluburi, 
antrenind sute și sute de mii de oameni ai muncii. 
Ne-am aflat și noi printre ei, insoțindu-i de data 
aceasta, pe cei care au optat pentru bucuriile, 
destinderea și frumusețea pe care le-o oferă 
excursiile șt drumețiile in mijlocul naturii.excursiile șl drumețiile

„VENIȚI CU NOI"... Du
minică, in zori, Gara de 
Nord arată ca o anticame
ră a muntelui. Rucsacuri, 
pălărioare „tiroleze", bo
canci — tot echipamentul 
de rigoare ce deconspiră 
bucureșteanul plecat să 
respire aerul tare al înăl
țimilor după o săptămină 
de muncă. Singuri sau in 
grupuri, turiștii de o zi se 
înmulțesc vertiginos pe 
măsură ce te apropii de 
peronul unde urmează să 
gareze „trenul de plăcere". 
Cu hărțile în față, sau cu- 
noscind bine potecile mun
telui, cu toții iși fac pla
nuri pentru petrecerea de 
peste zi. Printre ei un grup 
ce se face de departe re
marcat: sint membrii unuia 
dintre cele mai vechi clu
buri de drumeție montană, 
„Floare de colț", ce func
ționează pe lingă Universi
tatea cultural-științifică din 
Capitală. Este doar unul 
din cluburile sau cercurile 
de acest fel, reunind in rin- 
durile sale iubitori ai natu
rii de toate virstele și pro
fesiile, muncitori, studenți, 
elevi, profesori, ingineri 
etc., ce-și petrec impreună 
timpul liber in modul cel 
mai agreabil și instruc
tiv. „Pentru noi, fiecare 
sfîrșit de săptămînă este 
sinonim eu muntele — ne 
spune tînăra Carmen Stă- 
tescu. Zilele trecute, clubul 
nostru a participat la „Fes
tivalul 
rat la 
unde 
numai 
noaștere a 
și reușite programe artis
tice". „Străbatem munții, 
cunoaștem țara Și marile 
realizări ale acestei perioa
de, ne spun alți membri ai 
grupului, dar ne cunoaș
tem și între noi mai bine : 
acolo, sus, oamenii sint 
parcă mai adevărați. De a- 
ceea și concediile ni le pe
trecem în tabere montane, 
prilej pentru membrii clu
bului nostru, nu numai să 
descopere mal bine mun
tele, ci și să se apropie de 
el, să-l îngrijească și ocro
tească".

Pentru noua excursie 
nimic nu este lăsat la voia 
întimplării : traseele ce ur
mează a fi parcurse, pro
gramele culturale și dis
tractive ce îmbogățesc In 
chip fericit clipele de des
tindere. locurile pentru 
popas și odihnă, căile opti
me pentru transport — 
totul este bine stabilit 
dinainte.

Dar, din păeate, minute 
bune sint pierdute încă din 
gară. Trenul de persoane 
nr. 3 011 este tras la peron 
(la altul decît cel anuntat) 
cu 20 de minute intîrziere. 
astfel că, ieșit din grafic, 
va ajunge cu mare in- 
tirziere la destinație. 
Totuși, chiar și in condiții 
normale, „trenul de plăce
re" este programat anul 
acesta, ne spuneau iubito
rii muntelui, la oră 
cam prea tirzie : 7,28. O Qră 
in plus pe munte ar conta 
foarte mult. Poate că or-

ganele C.F.R. vor reflecta 
asupra acestor opinii, tre
nul „suplimentar" de sim- 
bâtă și duminică trebuind 
să capete un alt statut, cel

sint. Și nu unul, două, ci 
și aici aproape întreaga ca
bană era liberă.

în legătură cu asemenea | 
„întimplări" trebuie fă
cută următoarea precizare-: 
după cum am fost infor
mați, cabanele din masivul 
Bucegi sint ocupate, 
pe toate, in cursul 
minii de grupuri 
prin agențiile de
sau alte forme organizate 
de cazare, tabere de copii 
și cantonamente sportive.

aproa- 
săptă- 
venite 
turism

CE RĂMINE, SPRE 
SFÎRȘITUL ZILEI, ÎN 
URMA DRUMEȚIEI ? Am 
pus o asemenea întrebare 
mai multor excursioniști și 
iată ce răspunsuri am 
primit : „Te întorci cu pu
ternicul sentiment că poți 
mai mult. Că poți învăța și 
munci mai bine, că ai for
țele spre a o face, țe întorci 
destins și refăcut". Am 
consemnat multe asemenea 
•opinii, printre care și cea a 
■inginerului Gheorghe Nisto-

Pe cărările munților la sfîrșit
de săptămînă

muntelui", desfășu- 
Podul Dîmboviței, 

au avut loc nu 
concursuri de cu- 

muntelui, ci

la care aspiră în 
firesc pasagerii săi 
nuiți, excursioniștii 
Sfîrșitul săptăminii.

în gara Sinaia

mod 
obiș- 

de la

însă, 
unde coborim impreună cu 
alte cîteva sute de turiști, 
necazurile drumului sint 
repede uitate. Ion Tudor, 
șeful stației, privește lung 
in urma excursioniștilor, 
care se îndepărtează cu re
peziciune. „Mulți ca anul 
acesta parcă n-au fost nici
odată — ne spune. Din- 
tr-un singur tren coboară 
sute de călători. Oricum, 
tuturor le urăm bun sosit 
și vreme bună !“

SUS, LA CABANĂ. De 
la gară, grupurile multico
lore de excursioniști își în
cep deja traseele stabilite. 
Nu puțini traversează cele 
citeva străzi care despart 
gara de telecabină și aș
teaptă la rind să urce, în 
felul acesta, comod, la 
„cota 1 400“, apoi mai sus, 
la „2 000", unde se desfă
șoară minunata priveliște a 
platoului Bucegilor. Caba
nele iși oferă chiar de aici 
serviciile specifice. La 
„Valea cu brazi", la „Mio
rița", turiștii serveau masa 
într-o atmosferă agreabilă, 
destinsă de acordurile mu
zicii, La „Popasul alpin", 
unitate cu „dever" mare, 
bucătarul oferă mai multe 
feluri de mincare.

Mal sus, la 2 000 
tri altitudine, la 
„Miorița", întîlnim 
milii de muncitori 
Ploiești porniți in grup, 
împreună cu copiii, să 
străbată munții și să le 
cunoască frumusețile. Sint 
mulțumiți, se simt bine, dar 
ne împărtășesc și un necaz. 
Se întorc de la cabana 
„Babele" unde li s-a spus 
că nu mai sint locuri. 
Verificăm și aflăm un 
lucru surprinzător : nu 
numai că sint, dar cabana 
este complet goală. Ca
banierul susținea că „n-a 
știut personalul", dar 
ulterior am mai întîlnit și 
alți turiști care fuseseră 
la fel „primiți". „Ne în
toarcem acasă, ne spuneau 
cu năduf tinerii soți Radu 
Ion și Camelia (ambii lu
crători la «Metrou» Bucu
rești), pentru că și nouă ni 
s-a spus la «Babele» că nu 
sint locuri". „Nu sint 
locuri", scria 1a loc vizibil 
și la cabana „Valea cu 
brazi", deși la Întrebarea 
noastră ni s-a răspuns că

de me- 
cabana 

trei fa- 
din

Simbăta și duminica insă 
majoritatea lor rămin libe
re, la dispoziția excursio
niștilor de sfirșit de săptă
mînă. Este adevărat că 
fjind sezon plin cabanele 
sint foarte solicitate, dar 
iată că mai sint și cazuri 
de genul celor relatate mai 
sus. Iată de ce oficiul ju
dețean de turism trebuie 
să ia măsurile necesare 
pentru ca ospitalitatea tra
dițională, ba mai mult, 
obligatorie pe munte, să 
fie întotdeauna... la înăl
țime.

roiu : „Pe munte se leagă 
multe prietenii
Pentru mine insă înseamnă 
chiar mai mult deoarece 
aici am intîlnit-o pentru 
prima oară pe soția mea. și 
ea o pasionată a muntelui. 
Drumețiile înseamnă, după 
părerea mea, și o școală a 
civismului și a iubirii de 
țară. De aceea, nu ințeleg 
de ce unii oameni nu res
pectă natura, lăsind in 
urma lor o foarte proastă 
«carte de vizită»".

într-adevăr, după cum 
aveam să constatăm și noi,

durabile.

mai există incă asemenea 
turiști, care incalcă nu doar 
codul tradițional al drume
ției, ci și prevederile legale 
în această privință. „Așa, 
bunăoară, — ne spunea e- 
conorriistul Ion Dinu de lâ 
O. J.T.-Prahova — se în- 11 
timplă in frumoasa rezer
vație de jnepeni de la Pia
tra Arsă. Aici, zeci de tu
riști iși întind corturile, 
taie jnepenii, ii pun pe foc, 
fără să știe, probabil, că 
sint singurii arbori tirîtori 
din lume, seculari și ocro
tiți prin lege 1"

Ne-am intilnit însă și cu 
o fațetă îmbucurătoare a 
spiritului civic în acțiune. 
La cabana „Miorița" și-a 
instalat „statul major" 
Șantierul județean al ti
neretului pentru amenaja
rea și întreținerea platoului 
Bucegi. Aici, zeci de tineri, 
sprijiniți de organele locale 
și cele de specialitate, con
tribuie la refacerea zone
lor degradate, ceea ce, In 
fapt, este tot un prilej de 
destindere, de recreere in 
mijlocul naturii.

Duminică, seara, peroa
nele gării din Sinaia erau 
animate de fervoarea ple
cărilor. Deși veniți de pe 
munte, osteniți, excursio
niștii trăiau satisfacțiile de 
la sfîrșitul unei zile plăcu
te, reconfortante, petrecute 
„în aerul tare al inălțimi- 
lor". '

Ion MARIN
Ștefan C1OCHINARU

Diversitate, calitate,
București. în așezăminte culturale, 

in centrele de cultură și creație „Cin
tarea României" din cluburile tinere
tului (Modern Club, Titan Club, Ecran 
Club, Tehnic Club), din întreprinderi 
(f.U.C. „Grivița Roșie", C.I.L. Pipera, 
„Republica" ș.a.) ori din comunele ve
cine (Gruiu, Brănești, Balotești etc..), 
in marile parcuri ale Capitalei (Herăs
trău, Cișmigiu. Parcul Tineretului, Ti
tan, Tei etc.), in cadrul de verdeață al 
unor păduri seculare (Pustnicul, Pan- 
telimon, Bragadiru), in noua Insulă a 
Dîmboviței, la baze sportive și zone 
de agrement au putut fi urmărite 
— simbătă șl duminică — seri 
cultural-educative pentru tineret, am
ple suite folclorice și de muzică ușoa
ră și spectacole de poezie, muzică și 
balet. S-au făcut auzite sunetele fan
farelor, în agreabile concerte de pro
menadă. S-au desfășurat mari serbări 
cimpenești dinamizate de bucuria cin-

jocului prezentate de inter-tecului și
preții afirmați in larga mișcare artis
tică de amatori. Ne-am aflat, așadar, 
in.fața unei oferte relativ bogate, 
largi, diverse, valorificată printr-o or
ganizare mai bună, care a și dus la o 
mai adecvată fructificare (in spiritul 
destinației pentru care au fost con
cepute) a spațiilor culturale. Capitala 
țării dispune de o puternică bază de 
cultură, de recreare și divertisment, 
pentru petrecerea timpului de odihnă : 
foarte important, desigur, rămine im
perativul ca fiecare manifestare să 
beneficieze de organizatori ingenioși, 
capabili să asigure, o dată cu diversi
tatea firească a ofertelor, acea calitate 
și acel bun gust ce alcătuiesc premi
sele 
tive, 
tăți.

In

hotărîtoare ale eficienței forma- 
educative a respectivelor activi-

imagine : Dans la Tehnic Club.
Foto : Sandu Cristian
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Largă mobilizare a forțelor și organizare exemplară pentru

STRINGEREA IA TIMP A ÎNTREGII RECOLIE $1 PREGĂTIREA
IN CELE

ou: Cu grabă, actualitate culesul porumbului și florii-soarelui
dar și bine

în județul Olt. recoltarea florii- 
soarelui. începută nu cu mult timp 
în urmă. înregistrează ritmuri spo
rite de la zi la zi. Cooperatorii, me
canizatorii și specialiștii din unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
acordă mare atenție stringerii și de
pozitării recoltei la timp și fără cea 
mai mică pierdere. Pină in seara zi
lei de 30 august, din cele 28 828 hec
tare aflate in cultură, recolta a fost 
strinsă de pe 14 000 hectare, ceea oe 
reprezintă 48 la sută din suprafață.

Cele mai avansate sint, desigur, 
unitățile din sudul județului, unde 
lucrarea este. în prezent, in plină 
desfășurare. în multe unități, chiar 
din zona centrală, recoltatul florii- 
soarelui este pe cale de a se încheia. 
Ne-am convins de aceasta la coo
perativa agricolă de producție 
Curtișoara. unde șase combine re
coltau ultimele parcele din cele 450 
hectare cultivate, la Oporelu și Măr
gineni. Concomitent cu recoltatul, 
se acționează pe un front larg la eli
berarea terenului in vederea pregă
tirii pentru semănat. La C.A.P. Opo
relu. unde floarea-soarelui deține 
540 hectare, recolta a fost strinsă de 
pe 360 hectare, care se află aproape 
in întregime eliberate, iar la ferma 
nr. 2, condusă de inginerul Ilie 
Popa, 30 de hectare au și fost deja 
însămințate. după floarea-soarelui, 
cu răpită și secară pentru furaje, lu
crarea fiind în curs de desfășurare. 
Și la cooperativa agricolă Șerbă- 
nești. pe cele 250 hectare, recoltarea 
se află în curs de finalizare. Notăm 
în această unitate grija deosebită a 
consiliului de conducere pentru com
pletarea bazei furajere. S-a lucrat 
mecanizat, cu combine care tractau 
colectoare pentru capitule. în felul 
acesta, au fost strinse și depozitate 
pină acum 150 tone capitule — furaj 
foarte apreciat care va fi folosit îm
preună cu tocătura de ciocălăi. coceni 
și paie. Acest amestec se va supune 
apoi operației de drojduire și se va 
administra in hrana vacilor și oilor. 
Aceasta în condițiile in care sectorul 
zootehnic al unității deține o bază 
furajeră bogată. „Am strins in jur 
de 1 000 tone de fin de lucernă, avem 
in silozuri mari cantități de furaje 
— ne relata Ion Micu, președintele 
unității, dar capitulele de floarea- 
soarelui nu sint nicidecum de ne
glijat".

La cooperativele agricole de pro
ducție Izvoarele. Vilcele de 
Vilcele de Sus. din consiliul 
industrial Mărunței, a intrat 
diție recoltarea manuală a 
suprafețe de floarea-soarelui. 
mai in scopul recuperării integrale 
a capitulelor. La fel s-a procedat, 
firește, și in acest an. „Am început 
recoltatul — ne relata Elena Rusu, 
inginerul-șef _ ‘
Jos — cu puțin timp înainte de a- 
jungerea la maturitate deplină a ca
pitulelor. intrucit așa iși mențin a- 
cestea la maximum valoarea nutri
tivă și. pe de altă parte, se evită 
orice pierderi de semințe. Solariza- 
rea continuă, cîtva timp, in grămezi, 
iar treieratul se face staționar, in 
condiții de bună calitate, cu com
binele". Din aceleași considerente, 
și la cooperativele agricole Bălă- 
neștț și Măruntei, din consiliul agro
industrial menționat, in paralel cu 
recoltarea mecanică s-a recurs și la 
recoltarea manuală, in lanuri con- 
statindu-se o bună mobilizare a 
cooperatorilor la tăiat capitulele. 
transportul acestora cu sacii in gră
mezi. rectificat în urma combinelor, 
eliberatul terenului de tulpini. De 
menționat că toate aceste lucrări se 
fac in prezența comisiilor de recol
tare. (Mihai Grigoroșcuță).

în toate consiliile agroindustriale 
din județul Tulcea s-a declanșat re
coltatul florii-soarelui, astfel încit 
pină marți seara lucrarea fusese e- 
fectuată pe 1 300 hectare din cele 
18 520 hectare planificate. Adevărul 
este că in unele locuri recoltarea a 
fost declanșată cu destulă intirziere 
față de posibilități, 
diferente intre 
plantelor de la 
mandamentul 
stabilit măsuri ... __  _ .... .
la recoltat pe parcele fără să se aș
tepte coacerea întregului lan. Au fost 
organizate echipe de cooperatori, 
care recoltează manual capitulele 
verzi ce sint apoi solarizate și treie
rate staționar. Aceleași echipe culeg 
în urma combinelor capitulele căzu
te. astfel încit nimic din recoltă să 
nu se piardă. Acționind astfel, coo-

întrucît există 
stadiul de coacere al 
o unitate la alta, co- 
agricol județean a 
în vederea intrării

brăila , Pregătiri
în toamna acestui an. in județul 

Brăila se vor insămința 125 486 hec
tare cu griu. orz. orzoaică. nutre
țuri și alte culturi. „Sintem spre fi
nalizarea pregătirilor necesare, ast
fel incit vom respecta termenele 
stabilite, insămințările urmind să 
fie efectuate, conform tehnologiilor* 
— ne-a precizat inginerul Mihalache 
Mărgean, directorul general al di
recției agricole. în condițiile lipsei 
Îndelungate a precipitațiilor, pe o- 
goarele brăilene se efectuează arătu
rile de vară cu atenție sporită. Pină 
în seara zilei de 30 august, ele au 
atins un procent de 80 la sută. Pen
tru intensificarea ritmului de lucru, 
în numeroase unități agricole Se ară 
in două schimburi sau schimburi 
prelungite, fiind concentrate toate 
tractoarele disponibile, iar plugurile 
fiind prevăzute cu scormonitoare. La 
această importantă 
efectuează pe mai 
hectare, numeroase

PRAHOVA:

lucrare, care se 
bine de 56 000 

unități din cOn-

Forțe multe, 
activitate rodnică

Jos și 
agro- 

în tra
in tregii 

toc-

al C.A.P. Vilcele de

începind de săptămina trecută, in 
cea mai mare parte a unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
județul Prahova a intrat în actua
litate o altă importantă lucrare a 
acestei campanii : recoltarea florii- 
soarelui. Deși suprafața de pe care 
s-a strins recolta este încă mică, sub 
1 500 hectare din 5 770 cultivate, or
ganizarea temeinică a muncii, re
partizarea judicioasă a mijloacelor 
mecanice șt a forței de muncă a- 
colo unde lanurile au ajuns la ma
turitate dau garanția obținerii unor 
producții superioare anilor trecuțt, 
in condițiile încadrării stricte în ter
menele planificate de comandamen
tul județean pentru agricultură.

De altfel, in consiliile unice a- 
groindustriale din zona de sud a 
județului, 
tens, în 
Împreună 
ză starea 
in parte, 
se înscrie in prevederile legale se 
trece imediat la recoltat. Acționînd 
in acest fel, cooperatorii din Gura 
Vadului au încheiat deja această lu
crare, în stadiu avansat aflindu-se 
și cooperatorii din Ciorani. Fulga, 
Albești, Ceptura și Sălciile.

Concomitent, agricultorii prahoveni 
lucrează la arături, fertilizări, pre
cum și la pregătirea patului ger
minativ. lucrare ce s-a executat pe 
mai bine de 6 500 hectare. (Ioan 
Marinescu). ,

lucrarea se desfășoară in- 
toate unitățile specialiștii 
cu mecanizatorii analizea- 
de vegetație a fiecărei sole 
iar acolo unde umiditatea

Mari rezerve, mari posibilități 
care iși așteaptă valorificarea

peratorii din Turda au reușit să adu
ne pină luni floarea-soarelui de pe 
144 hectare, iar la I.A.S. Tralanu, 
printr-o bună organizare a muncii, 
s-au recoltat 55 hectare intr-o sin
gură zi. Specialiștii din unitățile 
agricole urmăresc la fața locului 
stadiul de coacere pe sole și parcele, 
dispunînd intrarea operativă a com
binelor in lan.

A început și recoltarea porumbu
lui. deocamdată pe solele cultivate 
cu hibrizi timpurii, care au ajuns 
mai devreme la maturitate. în 
cooperativele agricole de produc
ție culesul se face manual, marea 
majoritate a forțelor de la sate fiind 
mobilizate in prezent la executarea 
acestei importante lucrări. în unele 
unități agricole, specialiștii, care su
praveghează permanent starea de 
vegetație a culturilor, au dispus in-

ceperea recoltării și pe suprafețele 
care sint cultivate cu hibrizi din 
grupa mijlocie, dar care au ajuns la 
maturitate.

Concomitent cu recoltarea florii- 
soarelui și porumbului, agricultorii 
tulceni acționează la efectuarea ce
lorlalte lucrări. Se intimpină insă 
unele greutăți la executarea arătu
rilor, lucrare efectuată pe doar 58 
la sută din suprafață. Cauza 7 în 
primul rind lipsa de precipitații, mai 
ales în nordul Dobrogei. care în
greunează mult desfășurarea lucră
rilor. dar mai ales nelivrarea rit
mică și integrală a cantităților de 
motorină planificate, centrala PECO 
avind o restanță pe luna august, față 
de unitățile agricole din județul 
Tulcea, de 1 300 tone. (Adrian Vasile).

temeinice pentru producția anului viitor
siliile agroindustriale ..1 Mai" — 
Brăila. Traian. Romanu, Bărăganu 
și Ianca au înregistrat ritmuri de 
lucru superioare mediei pe județ. 
Exemplu ce trebuie urmat și de uni
tățile din consiliile agroindustriale 
însurăței. Cireșu, Făurei și Suțu, 
unde se înregistrează unele rămî- 
neri in urmă. Concomitent, s-a pus 
un accent sporit pe eliberarea ulti
melor terenuri de paie, pentru a se 
crea front larg de lucru tractoare
lor. După cum ne spune inginerul- 
șef al Trustului S.M.A.. Paraschiv 
Dumitrache. există condiții ca arătu
rile pentru însămințarea culturilor 
de toamnă să se încheie Ia termenul 
stabilit. „Cooperativele agricole din 
județul Brăila dispun de 68 de for
mații de tractoare, fiecare fiind con
stituită din 8—16 tractoare, toate 
repartizate la arături".

în ceea ce privește sămință. cea 
de orz este asigurată in intregime, 
iar cea de griu este condiționată în

proporție de circa 80 la sută, acțiune 
ce urmează să se încheie in urmă
toarele zile. Din discuțiile avute cu 
inginera Ana Răduță. director cu 
producția vegetală în cadrul direc
ției agricole județene, am reținut că 
sînt asigurate cantitățile necesare de 
semințe din categorii biologice supe
rioare în structura corespunzătoare 
pe soiuri și adaptate condițiilor pe
doclimatice ale județului. Acțiunea 
de livrare a semințelor este in curs 
de desfășurare, pină în prezent că
tre județele beneficiare transferîn- 
du-se peste 1 000 tone orz și peste 
2 000 tone sămință de griu. Sîntem 
asigurați că in următoarele zile rit
mul acestei importante activități — 
atit la preluarea seminței de griu 
de către unitățile județului, cit și la 
transferul în alte județe — va fi 
grăbit, conform măsurilor stabilite. 
(Candiano Priceputul.

vrancea , Semințele să ajungă
cit mai repede in unități!

în apropiata campanie a insămîn- 
țărilor de toamnă, in județul Vran
cea urmează să fie semănate 42 530 
hectare cu grîu și 13 000 hectare cu 
orz. Din producția proprie a jude
țului s-a acoperit cantitativ integral 
necesarul de semințe pentru supra
fețele menționate, la centrele spe
cializate aflindu-se chiar cantități 
suplimentare in magazii față de ce
rințe. Au fost reținute semințele din 
soiurile care, in acest an. s-au com
portat bine in raport cu condițiile 
pedoclimatice specifice zonei, lucru 
reflectat in producțiile obținute. 
S-au avut in vedere și schimburile 
de semințe cu alte județe, pentru 
ca intr-adevăr să se pună baze te
meinice producțiilor anului viitor 
prin incorporarea in sol a celor mai 
productive soiuri de griu și orz. A- 
șadar. se poate aprecia că s-a por
nit bine în această acțiune de asi
gurare a semințelor. Bine doar in 
anumite privințe, intrucit cea mai 
mare parte din cantitatea totală de 
sămință necesară unităților agricole 
se află încă in depozitele centrelor 
specializate sau undeva în afara ju
dețului.

O primă constatare desprinsă in 
urma raidului efectuat în mai mul
te unități agricole : spațiile de de
pozitare sint pregătite corespunză-

ar fi cele din comunele 
Milcovul, Homocea ș.a., 

sint goale sau aproape 
punctul de preluare și 
a semințelor Mihălceni, 

tone de orz se aflau în

într-un ciclu de articole publicate 
in ultimele luni in „Scînteia" am 
prezentat pe larg o soluție tehnologi
că ce ar putea determina o impor
tantă economie de energie electrică: 
înlocuirea actualelor sisteme de re
glare (robinete, clapete, circuite oco
litoare etc.) a debitelor sau presiunii 
fluidelor cu acționările cu turație 
variabilă. Cu alte cuvinte, prin in
termediul unor convertizoare statice 
de frecvență — existente in produc
ția curentă a unor unități industriale 
din țară — se poate modifica tura
ția motoarelor electrice ce acționea
ză pompele, iar prin aceasta și debi
tele de apă vehiculate în funcție de 
necesități. Efectele asupra consumu
lui de energie sint deosebit de mari : 
o diminuare 
mai mult, a 
electrică.

Acționările 
prezintă, așadar, pentru toate sectoa
rele economiei, o sursă potențială de 
economisire a energiei electrice. Iar 
agricultura, care vehiculează anual 
prin sistemele sale de irigații milioa
ne de tone de apă, ar putea constitui 
unul din principalii săi beneficiari. 
Tocmai avind în vedere acest lucru 
am ținut să avem o discuție cu spe
cialiștii din domeniul irigațiilor. Mai 
cu seamă că, la nivel național, dată 
fiind importanța deosebită a acestei 
soluții tehnologice, au fost luate 
unele măsuri care să ducă la apli
carea și generalizarea sa pe scară lar
gă. Printre altele, se are în vedere, 
în primul rînd, inventarierea, in toa
te ramurile economiei, a tuturor in
stalațiilor tehnologice de pompare și 
comprimare a fluidelor și, in al doi
lea rînd, stabilirea de către ministe
rele economice a unor programe con
crete de experimentare a acționărilor 
cu turație variabilă Ia citeva insta
lații tehnologice reprezentative, in 
vederea realizării unor noi echipa
mente, specializate și cu performan
țe tehnico-economice superioare.

Ce s-a întreprins in acest sens în 
domeniul agriculturii 7 Unele lămu
riri la această întrebare primim de 
la ing. Mircea Mocanu din cadrul 
Direcției de exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare a Ministe
rului Agriculturii :

„în sistemele de irigații din țara 
noastră, ne spune interlocutorul, este 
instalată in cele circa 3 500 stații de 
pompare electrice o putere de a- 
proape 4 000 MW. Este firesc deci 
ca orice soluție tehnică ce conduce 
la economisirea de energie electrică 
să ne intereseze in cea mai mare 
măsură. Procedeul de a acționa direct 
asupra turației motoarelor electrice, 
variind prin aceasta debitele de apă 
pompată în canalele de irigații, este 
extrem de atrăgător, intrucit regla
rea acestor debite prin procedeele 
actuale conduce la consumuri supli
mentare de energie. în momentul de 
față, în stațiile de pompare a apei 
sînt instalate circa 18 000 agregate de 
pompare, deci tot atitea motoare e- 
lectrice, unele cu o putere nominală 
de 7—8 și chiar 9 MW. în același 
timp, sint în construcție sau în fază 
de proiect, urmînd a se finaliza în 
acest cincinal, un număr considerabil 
de alte stații de pompare dotate, de 
asemenea, cu mii și mii de agregate 
de pompare. Intenția noastră este 
ca, cel puțin pentru inceput, la sta
țiile ce se vor construi să aplicăm

de 30 ia sută, și chiar 
consumului de energie

cu turații variabile re-

Materialele refolosibile
(Urmare din pac. I)

a fontei, precum și in recuperarea și 
recondiționarea pieselor de schimb 
și subansamblelor. la alte categorii 
de materiale refolosibile. cum sint : 
hirtia. metalele neferoase, masele 
plastice, textilele, anvelopele pentru 
reșapare, cioburile de sticlă și ce
nușile de termocentrală, gradul de 
recuperare este necorespunzător, de
parte de cerințe și posibilități. 
Din observațiile organelor de spe
cialitate. precum și din investi
gațiile efectuate de redacție și pre
zentate la timpul cuvenit in paginile 
ziarului s-a desprins că nerealizările 
la care ne-am referit sint determina
te. In principal, de neajunsurile exis
tente in unele unități economice pri
vind organizarea recuperării, sortării, 
depozitării, pregătirii și livrării ma
terialelor refolosibile, de lipsurile în 
dotarea și exploatarea mijloacelor 
tehnice de pregătire in vederea valo
rificării superioare a acestor resurse 
(tăiere, balotare, mărunțire, bricheta- 
re. spălare, destrămare). De aseme
nea. sînt 
cercetare 
rificarea 
șilor de 
privind alte materiale

Se cuvine subliniat, de asemenea, 
că. la rîndul lor, consiliile populare 
și întreprinderile de recuperare nu 
au organizat, in mod susținut, atit In 
mediul urban, dar mai ales In me
diul rural, acțiuni pentru colectarea 
tuturor resurselor materiale refolosi
bile provenite din gospodăriile popu
lației.

Desigur, eliminarea tuturor defi
ciențelor de natura celor arătate, in
compatibile cu cerințele noilor sar
cini mobilizatoare trasate in acest 
domeniu, trebuie să figureze la punc
tul 1. cu termene prioritare. In ca
drul măsurilor pe care fiecare uni
tate economică, fiecare consiliu 
popular are datoria să le adopte și

fntirziate unele teme de 
ți proiectare privind valo- 
textilelor uzate și a cenu- 
termocentrală, precum și 

refolosibile.

să le înfăptuiască pentru realizarea 
riguroasă a sarcinilor de plan in 
acest domeniu.

Deosebit de aceasta, importante sînt 
măsurile de ordin tehnic și organiza
toric, specifice fiecărei ramuri de 
activitate. In siderurgie, de exemplu, 
pentru creșterea la peste 50 la sută 
a participării materialelor feroase re- 
folosibile la producția de piese tur
nate și de oțel, în special de oțeluri 
aliate, se cuvin a fi avute în vedere 
măsuri de îmbunătățire a pregătirii 
fierului vechi pentru a se asigura o 
densitate de minimum 1,4 tone/mc, de 
modernizare a oțelăriilor dotate cu 
convertizoare. prin introducerea pro
cedeelor de insuflare combinată și 
posteombustie. precum și de prein- 
călzire a fierului vechi la elaborarea 
otelului.

In ce privește metalurgia neferoa
selor. pentru creșterea cantităților 
de materiale refolosibile recuperate, 
urmează a se asigura sortarea tu
turor componentelor din metale ne
feroase rezultate din dezmembrarea 
fondurilor fixe casate, limitarea 
strictă a consumurilor proprii la ni
velul prevăzut in plan, intensifica
rea activității de achiziționare din 
gospodăriile populației a diferitelor 
bunuri care conțin metale neferoase. 
După cum. in industria cauciucului 
esențiale sint creșterea eșalonată a 
capacităților de reșapare. precum și 
atingerea neintirziată a parametrilor 
proiectați la toate instalațiile care 
au fost puse sau vor intra in func
țiune. Reamintim că. in acest dome
niu. o reglementare legală stabileș
te că eliberarea către beneficiarii 
din economie a anvelopelor noi sau 
reșapate se face numai în condiții
le predării către unitățile resapatoa- 
re atit a anvelopelor reșapabile, cit 
și a celor care au Îndeplinit ciclu
rile de reșapare.

De asemenea, așa cum a stabilit 
Comitetul Politic Executiv al C.C. ol 
P.C.R.. in scopul mobilizării maxime 
a rezervelor care există în acest

domeniu, este necesar ca. îm
preună cu ministerele. institutele 
de cercetări. Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie să elabo
reze norme și programe concrete 
care să contribuie ța creșterea apor
tului materialelor refolosibile și a 
pieselor recondiționate la aprovizio
narea tehnico-materială și. totodată, 
să se acționeze in continuare pen
tru recuperarea și valorificarea cît 
mai eficientă a tuturor resurselor 
refolosibile. stabilindu-se tehnologii
le corespunzătoare și rea!iztndu-se 
capacitățile de prelucrare necesare.

O serie de măsuri 
sint necesare pentru 
țirea colectării 
folosibile de 1 
dezvoltarea și 
continuare, a rețelei de colectare, 
amplasarea de conteinere, reclpienți, 
cuve în blocurile de locuințe si in 
locurile aglomerate — piețe, parcuri, 
gări — pentru depunerea, 
mente, a materialelor din 
riile cetățenilor. Totodată, 
populare si întreprinderile 
perare. impreună cu 
U.T.C. și de pionieri, 
comisiile de femei, comitetele sindi
cale. asociațiile de locatari, au da
toria să organizeze periodic largi 
acțiuni de colectare de la populație 
a materialelor refolosibile pe cartie
re. străzi, comune.

în esență, sint necesare măsuri ce 
vizează spiritul gospodăresc, creati
vitatea și ingeniozitatea oamenilor 
care. Ia locul lor de muncă sau aca
să. au datoria să manifeste cea mal 
mare grijă pentru reintroducerea ra
pidă. integrală in circuitul economic 
a tuturor materialelor refolosibile 
rezultate din procesele de producție 
și din consum. Șl trebuie să facă 
acest lucru cu conștiința că astfel 
contribuie la propășirea economică a 
țării, la asigurarea resurselor nece
sare dezvoltării, creșterii nivelului 
de trai.

tor. Sămință de orz necesară coope
rativelor agricole Ciorăști. Mihăl
ceni, Măicănești. Hîngulești și altora 
se afla in magaziile acestor unități, 
în cantitățile prevăzute. în alte uni
tăți. cum 
Fitionești, 
magaziile 
goale. La 
prelucrare 
peste 500
saci stivuiți pe una din platforme, 
în așteptarea mijloacelor de trans
port ale unităților beneficiare. Și 
timpul trece... La data raidului nos
tru, din cele 2 393 tone sămință de 
orz necesare, se aflau in magaziile 
unităților agricole cultivatoare doar 
760 tone. Adevărul este că la aceas
tă dată repartițiile Ministerului A- 
griculturii sînt date doar pentru 
1 200 tone, diferența de repartiție 
pină la nivelul necesarului urmind 
să fie primită în următoarele zile. 
De altfel, pentru sămință de griu 
aceste repartiții încă nu veniseră de 
la ministerul de resort. Griul de să- 
mînță depozitat in cadrul centrului 
de colectare, preluare și prelucrare 
a fondului de semințe, la data rai
dului, era in totalitate condiționat, 
de la acest tratament obligatoriu fă- 
cind excepție peste 1 000 tone aflate 
in păstrare la unele unități agricole 
producătoare din județ care încă nu 
și-au găsit „timp" pentru efectuarea 
lucrării respective. Oricum, se poa
te spune că sămință de griu — a- 
proape 10 000 tone — se află încă la 
capătul de drum ce duce spre ma
gaziile unităților agricole cultivatoa
re din județ. (Dan Drăgulescu).

MUREȘ : Rezultate 
ale modernizării producției

La întreprinderea „Electromu- 
reș“ din Tirgu Mureș se desfă
șoară o susținută activitate de mo
dernizare a proceselor de produc
ție și de realizare, pe această bază, 
a unor produse de înaltă calita
te. Ca urmare a acestei preocu
pări și aplicării unor tehnologii 
moderne în tratarea termică a ma
terialelor — intre care nitrurarea 
in plasmă, tratamentul criogenie al 
SDV-urilor și utilizarea laserului 
in tratamentele termice speciale — 
la care se adaugă extinderea pro
iectării asistată da calculator, co
lectivul de aici a reușit să asimi
leze in timp scurt o serie de pro
duse de inaltă tehnicitate, intre 
care noile generații de casetofoa- 
ne DECK, noua casă de marcat 
electronică, aparatul electrostatic 
de copiat C-112 (a treia generație 
de copiatoare), precum și o largă 
gamă de produse de mecanică fină 
și electronică, scule de o inaltă 
finețe tehnică, solicitate și la ex
port. Această preocupare a făcut 
ca. in prezent, mai bine de 60 la 
sută din producția întreprinderii să 
o reprezinte produsele 
(Gheorghe Giurgiu).

importante 
imbunătă- 

i materialelor 
Ia populație, 

modernizarea.

pe sorti- 
gospodă- 
consiliile 
de recu- 

organizațiile 
comitetele și

procedeul de acționare cu turație va
riabilă la unele din electromotoare, 
în acest sens, specialiștii din institu
tul nostru de cercetări au deja 
curs de 
una din 
tentă la 
rimetrul 
se vor trage toate concluziile nece
sare din acest experiment vom trece 
la generalizarea procedeului conform 
unui program 
lit din timp".

Referitor la 
le cu turație 
extinse in sistemele de irigații, cit și 
la preocupările concrete intreprinse 
în acest sens, consemnăm opinia ing. 
Ion loan, șeful secției proiectări din

in 
realizare un experiment pe 
pompele de 160 kW, exis- 
o stație de pompare din pe- 
Titu — Ogrezeni. După ce

ce urmează a fi stabi-

modul cum acționări - 
variabilă ar putea fi

Un consum de energie 
redus cu 30 la sută

prin acționarea 
cu turație variabilă 

a motoarelor

Instltutul de studii și proiectări pen
tru îmbunătățiri funciare din Bucu
rești : „Tehnologia acționărilor cu 
turație variabilă cu convertizoare de 
frecvență nu este o necunoscută 
pentru noi. Institutul a fost preocu
pat de mai mulți ani de utilizarea 
acestei soluții la acționarea pompe
lor pentru irigații. Din analiza pe 
care am efectuat-o, procedeul poate 
fi aplicat Ia eleciropompele din sta
țiile de pompare de punere sub pre
siune, care reprezintă peste 60 la 
sută din numărul stațiilor de pom
pare aflate sub controlul Direcției 
de exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare sau din cele proiec
tate anual de institutul nostru. într-o 
asemenea stație sint cinci pină la 
zece pompe de puteri diferite, ele 
fiind pornite sau oprite în funcție de 
debitul de apă necesar. Intenția 
noastră este ca prin intermediul 
unui convertizor de frecvență să va- 
riem debitul de apă la una sau două 
din pompele acestor stații. Ce avan
taje economice preconizăm 7 în pri
mul rind, reducerea consumului e- 
nergctic eu circa 10—15 la sută pe an
samblul stației, ca urmare a unei 
mai bune urmăriri a curbei de con
sum a rețelei de irigații. în al doilea 
rind, renunțarea la o serie de echi
pamente existente acum in stațiile 
de pompare de punere in funcțiune, 
cum ar fi hidroforul, electrocompre-

sorul, vana mecanizată pentru um
plerea rețelei, precum și reducerea 
numărului de electropompe instala
te, prin renunțarea la pompele mici • 
din stații. Șl, în fine, prin dispariția 
echipamentelor amintite, se va re
duce simțitor spațiul destinat stații
lor de pompare a apei.

Procedeul urmează insă a fi extins 
după ce, in urma experimentărilor 
ce Ie întreprindem acum la stația de 
la Titu — Ogrezeni, vom obține răs
puns la următoarele întrebări : Care 
este fiabilitatea soluției și a echipa
mentelor ce le include ? Ce econo
mie reală de energie rezultă ? în co 
măsură vom putea rezolva problema 
unei complete automatizări a stației, 
astfel incit personalul de exploatare 
să poată fi redus la jumătate ? Spe
răm ca în campania agricolă din 
acest an să răspundem la toate aces
te întrebări, să soluționăm o serie de 
probleme încă necunoscute și să tra
gem toate concluziile in vederea ge
neralizării acționărilor cu turație va
riabilă în sistemele de irigații din 
țara noastră".

Care ar putea fi cantitatea de e- 
nergie electrică economisită ? Refe
ritor la această Întrebare, ing. Mihai 
Runceanu, șef atelier proiectare din 
cadrul institutului, ne avansează cu 
prudență o cifră : 10 la sută. La o 
primă evaluare, care in nici un caz 
nu se situează însă la cotele maxime 
ale posibilităților, cifra este totuși 
imnresionantă. Considcrind că anul 
trecut, pentru buna funcționare a 
sistemelor de irigații ale țării s-au 
consumat peste 2 miliarde kWh, un 
consum redus cu 10 Ia sută înseam
nă, in fapt, disponibilizarea a circa 
200 milioane kWh, adică necesarul 
de energie pentru producerea a apro
ximativ 300 000 tone oțel electric.

Firește, a fost ridicată și proble
ma eficienței investițiilor suplimen
tare determinate de achiziționarea 
convertizoarelor de frecvență exis
tente în fabricație curentă la între
prinderea „Electrotehnica" din Bucu
rești, pentru realizarea acționărilor 
cu turație variabilă. în acest sens, 
s-a făcut propunerea ca întreprinde
rea producătoare să asimileze echi
pamente specializate dc reglaj pen
tru necesitățile irigațiilor, putînd fi 
obținută pe această cale și o reduce
re a prețului echipamentului. Tot
odată, se cere întreprinderilor con
structoare de pompe să acorde o mai 
mare atenție calității finisajului ro
toarelor și statoarelor pompelor, in
trucit prin rezolvarea acestei proble
me, aparent mărunte, s-ar realiza o 
creștere cu cîteva procente a randa
mentelor de funcționare a acestor a- 
gregate, ceea ce echivalează cu o di
minuare corespunzătoare a consu
mului de energie electrică.

Vlaicu RADU

DRUMUL PERFORMANȚELOR
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In cadrul întreprinderii constructoare de mașini Reșița, se realizează o 
gamă largă de produse de înaltă tehnicitate destinate unor sectoare 
prioritare ale economiei și exportului. In fotografie : un aspect din secția 
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Foto : E. Dichiseanu

Saltul de la ceea oe 
se realiza in anii de 
început ai activității 
întreprinderii de con
strucții navale din 
Constanța la ceea ce 
se construiește astăzi 
ar putea fi lesne ex
plicat, dincolo de ar
gumentele 
prin ambiția și perse
verența celor care, im- 
brățișind cu un atașa
ment deosebit meseria 
de constructor de nave, 
s-au lansat intr-o per
manentă competiție 
cu ei înșiși. Așa se 
face că, intr-un timp 
relativ scurt, biografia 
navaliștilor constăn- 
țeni s-a îmbogățit cu 
noi și 
succese.
începind cu cele de 
25 000 tdw și termi- 
nind cu cele de 165 000 
tdw, petroliere moder
ne și de mare tonaj, 
cargouri, feriboturi 
de 12 000 tdw, echipa
mente și instalații 
pentru extracția țițe
iului în exploatare 
marină. în tot acest 
timp, ce coincide cu 
ultimele două decenii, 
au fost livrate peste 80 
nave cu un tonaj de 
peste 3 milioane tdw, 
din care o mare parte 
la export ; ceea ce 
face ca întreprinderea 
de construcții navale 
Constanța să se situ
eze printre primele in 
acest domeniu din 
Europa.

„Ca să ajungi pe o 
asemenea poziție de 
frunte — ne spunea 
secretarul comitetului 
de partid al întreprin
derii, tovarășul Vic
tor Tătaru — trebuie 
să muncești înzecit, să 
vii cu soluții eficien
te, să aduci în perma
nență ceva nou, la ni
vel competitiv euro
pean sau mondial, 
pentru a spori efi
ciența întregii activi
tăți productive. A fost 
nevoie, desigur, de o 
mare investiție sufle
tească din partea tu
turor acelora care au 
înțeles că fără dărui
re și competență, fără 
o participare activă la 
creșterea substanțială 
a producției de nave, 
performanțele in acest 
domeniu* sint imposi
bil de obținui".

A fost nevoie, tot
odată, de multă încre
dere, de spirit de 
răspundere, pentru ca 
șantierul 
să atingă 
competitivi 
european.
s-a realizat aici con
stituia. așa cum sub
linia directorul între
prinderii, tovarășul 
Gheorghe Dimoiu, o 
dovadă a ceea ce în
seamnă muncă plină 
de inițiativă, exemplul

cifrelor.

semnificative 
Mineraliere

de astăzi 
parametrii 
pe plan 

„Ceea ce

concret al comuniști
lor, al tuturor 
structorilor de 
oonstănțeni. Și, 
odată, o dovadă 
toare a capacității or
ganizatorice a partidu
lui nostru care a ini
țiat și a lansat un în
drăzneț program de 
dezvoltare a produc
ției de nave in Româ
nia, a forței clasei 
muncitoare, a compe
tenței specialiștilor din 
țara noastră. Iniția
tivele noastre munci
torești se reflectă în 
reducerea perioadei de 
producție a navelor, 
creșterea gradului de 
integrare, îmbunătă
țirea fluxului tehno
logic in organizarea 
rațională a operațiuni
lor de asamblare, a- 
doptarea și extinde-

con- 
nave 
tot- 

grăi-

Din experiența 
întreprinderii 
de construcții 

navale — 
Constanța

rea tehnologiilor 
sudură automată 
mare randament 
construcția corpurilor 
de navă și altele. Ca 
de fiecare dată, pu
ternic mobilizați de 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In 
mijlocul colectivului 
nostru, constructorii 
de nave constănțeni se 
dovedesc a fi neobo- 
siți promotori ai nou
lui. inițiativele lor re- 
găsindu-se in calitatea 
deosebită a produse
lor".

Prin elaborarea de 
tehnologii noi de fa
bricație. cu eficiență 
economică superioară, 
a fost redus ciclul de 
construcție la navele 
de 55 000 tdw și 65 000 
tdw, a crescut gradul 
de mecanizare a ope
rațiilor de sudare. 
Profesionalismul, răs
punderea cu care se 
muncește s-au mate
rializat și in lan
sarea unor tehnologii 
de mare productivita
te, aplicate in pre
mieră națională la 
întreprinderea decon- 
strucții navale 
stanța, 
blelor 
mate 
meric, 
mediu 
turilor 
darea 
arc multiplu, execu
ția secțiilor plane de 
corp și profllelor 
complexe pe linii me
canizate. montaiul in 
doc al blocsecțillor de 
700—800 tone, monta
jul monobloc pe nave 
al motoarelor princi-

de 
de 
la

Con-
Debi tarea ta

pe mașini auto- 
cu control nu- 

sudarea in 
de COj a struc- 

de corp, su- 
automată cu

pale în greutate de 
500 și 900 tone repre
zintă doar o parte 
din aceste măsuri. 
Lor li se adaugă și 
alte noutăți tehnice 
in construcția navelor 
de mare tonaj : con
strucția pe platformă 
și montajul pe navă 
al suprafețelor struc
turii monobloc, com
plet saturată, in greu
tate de 935 tone, exe
cuția modulizată pe 
platformă și montajul 
pe navă al ramelor 
gurilor de magazii cu 
capace saturate, cu 
instalații de acționare 
finalizate și vopsite, 
optimizarea progra
melor de probe la 
cheu și in marș. Efi
ciența economică a 
acestor noi tehnologii 
s-a materializat in 
reducerea consumu
lui de manoperă cu 
circa 75 000 ore/navă 
de 65 000 tdw a ciclu
lui de montaj în do
cul uscat de con
strucție, a ciclului de 
armare la cheu și 
probe de la 5—6 luni 
la 2—3 luni pentru 
navele de 65 000 tdw, 
reducerea consumu
lui de metal cu circa 
100 tone pe navă, re
ducerea consumului 
de combustibil nece
sar probelor și a con
sumului dc energie 
electrică la fabricația 
unei nave de 65 000 
tdw cu circa 50 MWh.

Acționind pe baza 
indicațiilor date dc 
secretarul general al 
partidului cu prilejul 
recentei vizite de lu
cru efectuate în aceas
tă intreprindere, con
structorii de nave 
constănțeni au ca 
obiectiv sporirea in
dicilor de mecanizare 
șl a principalelor 
operațiuni in con
strucția navelor, creș
terea tonajului anual, 
prin folosirea eficien
tă a fondurilor fixe, 
îmbunătățirea fluxu
rilor de fabricație din 
hala construcții corp 
și platforme, crește
rea gradului de sa
turare in 
asigurării 
in etapele tehnologice 
necesare,. care să 
conducă la scurtarea 
ciclurilor de execuție 
a navelor, îmbună
tățirea activității de 
reparații a navelor și 
scurtarea duratei de 
staționare in șantier, 
îmbunătățirea calită
ții și fiabilității tutu
ror echipamentelor 
navale. sporirea vo
lumului de construcții 
și reparații nave pen
tru export.

condițiile 
materiale

Lucian CRISTEA 
corespondentul 
„Scinteii”
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PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

Se apropie deschiderea noului an școlar în care 
învățămîntul românesc se află în fața sarcinilor de 
o importanță deosebită reieșite din expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ai P.C.R. din 29 aprilie și la 
Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizatorice, ideologice și 
politico-educative din 22—23 iunie a.c. învățămîntul 
românesc dispune de o bogată bază materială, de 
cadre didactice cu o temeinică pregătire de specia
litate și politico-ideologică, capabile să transpună cu 
succes in viață politica partidului în acest domeniu.

Este deci necesar ca, în aceste condiții, să se de
pună o muncă serioasă, stăruitoare pentru ca, încă 
din prima zi de școală, să se treacă la temeinica pre
dare și însușire a cunoștințelor, pentru ca, în fiecare 
clasă și an de studii, procesul de învățămînt să se 
desfășoare, de la prima oră, in ritmul și cu rigoarea 
cuvenite. Ce pregătiri s-au făcut și cum se acțio
nează în Unitățile de învățămînt pentru deschiderea 
corespunzătoare a noului an școlar, pentru ca învă
țămîntul să se înscrie pe coordonatele cerințelor și 
exigențelor din Tezele din aprilie ?

Bază materială modernă 
pentru un învățămînt de calitate

Din investigațiile efectuate într-o 
serie de unități de învățămînt suce
vene, Intre care Liceul industrial de 
chimie „Petru Rareș“. Liceul econo
mic și de drept administrativ șl 
Școala nr. 4 din municipiul Sucea
va. Școala Călinești din comuna 
Dărmănești și altele, rezultă că șco
lile. clasele, laboratoarele, ateliere
le au fost reparate șl zugrăvite, ele 
fiind gata să primească elevii în 
haine de sărbătoare. Dar o imagine 
de ansamblu asupra pregătirilor fă
cute pentru noul an școlar ne-a în
fățișat-o tovarășa Rodica Oprea, 
inspector general adjunct al Inspec
toratului școlar al județului Su
ceava.

— învățămîntul sucevean dispune 
de 1 010 unități de învățămînt. cu- 
prinzînd 5140 săli de clasă. 678 la
boratoare și 450 ateliere-școală. La 
această dată sînt terminate repara
țiile interioare și curățenia în toate 
școlile. în ceea ce privește lucrările 
exterioare, acestea sînt executate in 
proporție de 60 la sută, existînd po
sibilitatea finalizării lor pină la 15 
septembrie. Baza materială de care 
dispunem ne permite să desfășurăm 
un invățămînt modern și eficient. 
Aș vrea să adaug că și manualele 
școlare sînt asigurate aproape în to
talitate. Sînt insă în număr insufi
cient manualele pentru învățămîntul 
profesional din școlile de la sate și 
manualele de specialitate pentru li
ceele cu profil agricol și economic, 
Îndeosebi.

— Cum sînt asigurate cadrele di
dactice și ce acțiuni s-au întreprins 
pentru buna lor pregătire ?

Practica elevilor - un mijloc 
permanent de instruire

La ora actuală, în marea majori
tate a școlilor reparațiile curente ale 
clădirilor și mobilierului au fost ter
minate. iar materialul intuitiv și a- 
paratura de practică pedagogică sînt 
în stare de funcționare — ne-a de
clarat tovarășul Paul Voinescu, in
spector general al Inspectoratului 
școlar al județului Covasna. Au fost 
amenajate și completate laboratoa
rele de fizică, chimie, biologie, iar 
cabinetele de științe sociale și isto
rie. de limba română și limba ma
ghiară au fost dotate cu noi planșe 
și materiale didactice prin care pro
fesorii de specialitate vor avea po
sibilitatea să ridice nivelul lecțiilor 
predate la disciplinele amintite. 
Baza materială a unităților școlare 
se va îmbogăți cu obiecte în valoa
re de peste o jumătate de milion de 
lei. în colaborare cu centrul de li
brării și uniunea județeană a coo
perativelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor au fost difu
zate tuturor unităților manualele 
școlare necesare acestui an de învă
țămînt.

Inspectoratul școlar județean, alți 
factori de răspundere au avut ca 
preocupare principală pregătirea po
litico-ideologică și profesională a în
tregului corp de instructori-educa- 
tori. Astfel, aproape 150 de cadre 
didactice au participat la cursuri în 
diferite centre universitare la care 
se adaugă cei care au fost prezenți 
la forme de perfecționare a cunoș
tințelor organizate la nivelul jude
țului. Un număr de 107 cadre didac
tice vor susține examenul de defini
tivat iar 83 examenul pentru obține
rea gradului didactic II. Au fost re-

(Urmare din pag. I)

cu idealul, nu există activi
tăți cărora acesta să le poa
tă rămine indiferent. Din orice
loc, oricit de „umil", poți ur
mări un ideal. Cite exemple înăl
țătoare de slujire necondiționată a 
idealului nu ne oferă propria noas
tră istorie, biografia eroilor nea
mului nostru I Și nu este vorba 
doar de cei care, cu sabia, în 
mină, au stat de-a lungul vremii 
ca scut al țării, pentru apărarea 
cu prețul jertfei supreme a liber
tății, a independenței. Ci și de 
eroii acțiunii, ai muncii, ai ideii 
pe care idealul lor patriotic i-a 
călăuzit pe drumul afirmării ge
niului creator al neamului lor. Și 
nu vîrsta îi consacră, ci tăria cre
dinței în ideea lor, în binefacerile 
— materiale și morale — pe care 
aplicarea ei le aduce comunității 
din care fac parte. Maistorașul 
Aurel Vlaicu din Binținți, ajuns 
abia în prima tinerețe, s-a înălțat, 
la propriu, dar și ca un simbol 
impresionant al unității poporului 
nostru, de pe cele două versante 
ale Carpaților și s-a prăbușit, cu 
șubreda lui pasăre măiastră năzui
tă din gindirea lui și cu truda 
propriilor sale mîini. Idealul 
scurtei lui vieți ii păstrează nu
mele în veșnicie. Nicolae Bălces- 
cu a luminat ca o torță in gîndirea 
generației de la 1848 și a celor- 
lal e după ea, și feștila imputinată 
a vieții sale jertfite idealului de 
libertate a luminat ultima slovă 
scrisă dintr-o „eroică" națională, 
in care sfîșierile de tragedie anti
că nu sînt numai ale eroului cârtii, 
ci și ale autorului ei. Marșurile 
de biruință, insă, ale neclintitei lui 
încrederi de vizionar. învăluie în 
sonoritățile unei profeții lucide

— Noi am urmărit să realizăm 
stabilitatea, continuitatea pe posturi 
și predarea în specialitate, preocu- 
pîndu-ne să asigurăm personalul ne
cesar în acest scop./ Am avut în a- 
tenție să încadrăm cu personal de 
specialitate și școlile din localitățile 
mâi îndepărtate de reședința de ju
deț. cum sînt cele din Brodina, 
Ulma. Izvoarele Sucevei, pentru ca 
toți cei 176 000 elevi suceveni să be
neficieze de condiții egale în însu
șirea materiilor de învățămînt. A- 
celuiași scop i-au fost subordonate 
și acțiunile întreprins® pentru buna 
pregătire a celor 7 044 cadre didac
tice. între care menționez cursurile 
de reciclare și de pregătire în tim
pul verii, pentru definitivat sau gra
dul II. La începutul lunii septem
brie se vor desfășura cursurile de 
pregătire, pe specialități, a cadrelor 
didactice. Separat vom avea aseme
nea cursuri cu cei 90 de absolvenți 
ai invățămintului superior și 70 în
vățători repartizați în județul nos
tru. unde vom aborda problemele 
specifice profesiei de educator co
munist. de metodică a proiectării 
activității, a pregătirii, evaluării cu
noștințelor și notării elevilor. Pentru 
că vrem să reedităm și chiar să îm
bunătățim rezultatele deosebite obți
nute în anul școlar precedent de e- 
levii suceveni la olimpiadele pe dis
cipline de învățămînt și la sesiunea 
științifică națională a elevilor din 
licee, desfășurată la sfîrșitul lunii 
iulie, la Cîmnulung Moldovenesc. 
Totodată, vrem să perfecționăm ac
tivitatea vastă, complexă de strînsă 

partizați în județ 35 de profesări șl 
17 învățători : la toate catedrele din 
fiecare unitate școlară funcționează 
cadre calificate.

Un deosebit accent s-a pus pe le
garea procesului instructiv-educativ 
de practica productivă. In această 
ordine de idei, interlocutorul nostru 
ne-a spus :

— Din inițiativa organului jude
țean de partid, nu de mult s-a orga
nizat o consfătuire la care au parti
cipat directorii unităților economice 
patronatoare ale unor școli, specia
liști desemnați să coordoneze prac
tica productivă a elevilor și. bineîn
țeles, un mare număr de cadre di
dactice. Cu această ocazie au fost 
clarificate unele probleme de cea 
mai mare importantă pentru instrui
rea practică a elevilor, cum ar fi in
troducerea acestora la acele locuri de 
muncă unde să se familiarizeze cu 
cele mai moderne tehnologii de fabri
cație, cu mașini și utilaje de înalt ni
vel tehnic. Tot cu acest prilej s-a 
discutat pe larg și s-au luat măsuri 
corespunzătoare pentru dotarea ate
lierelor școlare, pentru folosirea mai 
deplină a capacității acelor cadre 
care sînt implicate în procesul de 
instruire practică a elevilor. Avînd 
în vedere că agricultura deține o 
pondere însemnată în structura eco
nomică a județului Covasna. în șco
lile din mediul rural. în special în 
cele din centrele consiliilor agroin
dustriale. practica productivă în a- 
cest domeniu trebuie să se ridice la 
noi cote valorice. în primul rînd se 
preconizează organizarea la un nivel 
superior a fermelor didactice, inclu
siv în domeniul zootehniei. Educa-

vălmășagul de trupuri sfîrtecate și 
numele lui N. Bălcescu, inf run tind 
timpul, flutură în eternitate ca o 
flamură a jertfei de bunăvoie pen
tru împlinirea unui ideal colectiv.

Șiragul jertfelor pentru idealul 
superior al umanității — libertate, 
dreptate, progres — este o cale 
lactee a pămîntului ce călăuzește 
generațiile, împiedicîndu-le să ră
tăcească în hățișul satisfacțiilor 
minore. Domni și umili truditori ai

IDEALUL PATRIOTIC
pămîntului, mineri, pescari, avia
tori, meșteșugari, oameni purtați 
prin peșterile necercetate de la în
ceputurile lumii de idealul lor 
tiranic și sublim, pe fundul mări
lor, în craterele vulcanilor, la po
lul nord, la polul sud, în pădurile 
virgine, în junglă ori încremeniți 
la masa de lucru, la microscop ori 
în laboratoare descifrînd viața în 
nenumăratele ei aspecte benigne 
ori nocive, frînți pe roată, trași în 
țeapă ori decapitați, idealiști în 
sensul cel mai curat și mai demn 
de admirația noastră al cuvîntului, 
s-au uitat pe ei înșiși totdeauna 
și au urcat, chiar și pe treptele 
eșafodului, cu lumina încrederii în 
ochi că jertfa lor nu e zadarnică 
și că făclia căzută din mina lor 
va fi curind ridicată de altcineva, 
pe drumul nesfîrșit al idealului. 
Lumina idealului, mai strălucitoare 
ori mai palidă, ca a stelelor de 
diferite mărimi de pe firmament. 

împletire a învățămîntului cu cerce
tarea și producția.

— Ce s-a Întreprins în acest sens, 
pentru buna desfășurare a practicii ?

— S-a luat legătura cu unitățile 
economice și acestea asigură locuri 
și condițiile desfășurării corespunză
toare a practicii productive în ferme 
zootehnice, loturi experimentale, 
sere, ateliere și secții. De asemenea, 
unitățile patronatoare ne-au asigu
rat cadre de specialitate cu o bogată 
experiență pentru pregătirea în me
serie a elevilor conform discipline
lor tehnologice. Școlile își vor inten
sifica colaborarea și cu Institutul de 
învățămînt superior din Suceava în 
ceea ce privește pregătirea elevilor 
la matematică, fizică și disciplinele 
de specialitate.

— Ce noutăți sînt de semnalat ?
— în vederea generalizării învăță- 

mîntului de 12 ani. continuăm acțiu
nea de înființare a treptei a doua de 
liceu, seral. într-o serie de comune. 
Astfel, comunei Dorna Candrenilor 
li se alătură in acest an școlar Vama. 
Dolhasca și Ostra. unde vor funcțio
na clase a XI-a și a XII-a de liceu.

Toate cadrele didactice sucevene 
sînt hotărâte ca printr-o muncă a- 
siduă de autoperfecționare politică 
și profesională să contribuie la creș
terea calității procesului de învăță
mînt, să obțină rezultate cit mai 
bune în nobila lor muncă de instrui
re și educare a copiilor și tinerilor, 
de pregătire tot mai temeinică a 
forței de muncă necesare edificării 
socialiste și comuniste a patriei.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii" 

torii au propus ca pentru o mai 
bună orientare școlară spre ramura 
de bază a agriculturii, care este zoo
tehnia, să se facă b aprofundată 
practică în acest sector, sub condu
cerea celor mai buni specialiști, do
tați cu un pronunțat spirit didactic 
care, pe lîngă împărtășirea tainelor 
acestei străvechi îndeletniciri, să să
dească în sufletul elevilor și dragos
tea pentru creșterea animalelor, sen
timentul pentru lucrul bine făcut. 
Chiar de aceea am propus — și avem 
convingerea că se va respecta eu 
strictețe — ca cei mai buni specialiști 
din agricultură să se ocupe de prac
tica productivă a elevilor, care nu 
trebuie privită, așa cum se mai în- 
tîmplă adesea, ca o muncă sezonieră 
prin care sînt soluționate unele pro
bleme curente ale unităților agrico
le. Practica agricolă trebuie să de
vină cel mai puternic mijloc de e- 
ducare prin muncă și pentru muncă, 
de instruire, de însușire a cunoștin
țelor actuale din fiecare meserie. 
De aceea, atît cadrele didactice, dar 
mai ales specialiștii din agricultu
ră. toți factorii de răspundere din 
aceste unități trebuie să urmăreas
că cu mai multă consecvență desfă
șurarea practicii productive în sec
torul vegetal sau în zootehnie, să 
organizeze activitatea în așa fel încît 
elevii să trăiască într-adevăr. deplin 
satisfacția muncii făcute cu conștiin
ciozitate. cu interes, cu pasiune. Nu
mai așa vom putea forma lucrătorii 
de care avem nevoie în acest atît 
de important sector de activitate.

Constantin T1MARU
corespondentul „Scînteii" 

nu se naște decît din muncă per
severentă și entuziastă.

Nu există domeniu în care să 
poți însemna ceva și să contribui 
cu o cit de modestă cîtime la pro
gresul lui fără efort continuu. Iar 
primul care are datoria de a sădi 
în sufletele celor tineri floarea 
nobilă a idealului este, desigur, 
învățătorul, profesorul, dascălul de 
știință și conștiință, urmînd exem
plul marilor înaintași, ctitorii în

vățămîntului românesc, al oame
nilor care s-au dovedit în stare să 
crească oameni, să-i formeze în 
cultul dragostei de patrie, de mun
că și învățătură. Tagma dascălilor 
își are eroii și jertfele ei, începîid 
cu Gheorghe Șincai, pribeagul flă- 
mînd și bolnav cu desagii grei de 
adevărul istoric al cronicii sale. 
Din Avrigul îndepărtat și pînă la 
care cred că este o pioasă datorie 
să mergem pe jos în pelerinaj, ca 
la un mare înaintaș al nostru, ne 
cheamă amintirea neștearsă a lui 
Gheorghe Lazăr, ctitor al școlii ro
mânești în Muntenia, venit să 
moară în. satul său natal. I.H. Ră- 
dulescu și Gh. Asachi, în princi
pate, dascălii din Blaj, Brașov și 
Sibiu, prin strădania cărora școala 
românească și cultura Transilva
niei au înflorit, Titu Maiorescu, Ia 
ale cărei celebre prelegeri asista 
toată intelectualitatea bucureștea- 
nă, întemeietor al criticii literare.

Spiritul de inițiativă se îmbină, în 
cazul tuturor factorilor implicați în 
activitatea de formare și de modela
re a celor prezenți la Costinești 
(C.C. al U.T.C., Biroul de turism 
pentru tineret, conducerea Stațiunii 
tineretului), cu o exemplară consec
vență în preocuparea de îmbogățire 
a conținuturilor ideologice și esteti
ce ale diverselor manifestări.

Atare calități vădesc o concepție 
avansată în legătură cu „organiza
rea" odihnei și a divertismentului, ce 
își găsește însă un sprijin temeinic, 
hotărîtor în orizontul de așteptare al 
tinerilor, extrem de receptivi la toa
te invitațiile de informare culturală 
și mai ales de trăire spirituală prin 
intermediul artei.

„Gala tinerilor actori", ajunsă la 
a VI-a ediție, admirabil cadru de 
autoexprimare și contact cu publi
cul larg — sub cerul liber al spa
țiosului Amfitea
tru, în sala Poli
valentă a elegan
tului hotel „Fo
rum", la Vox
Maris sau pe
malul Mării Ne
gre — a depus o 
mărturie conclu
dentă în acest 
sens. O mărturie 
și mai grăitoare 
dacă amintim că 
ea este doar o 
verigă dintr-o bo
gată suită de ma
nifestări ce in
clud, din mai pînă la mijloc de sep
tembrie : „Serile de muzică și poezie" 
(ajunse la ediția a Vl-a), „Salonul 
republican de grafică satirică pentru 
tineret" (ediția a VIII-a). „Dobrogea 
— istorie și contemporaneitate" (e- 
diția a III-a), „Galele Amfiteatru" 
(ediția a Vil-a), „Gala filmului cu te
matică pentru tineret" (ediția a XI-a), 
„Jazz Costinești — ’88" (ediția a
VIII-a), „Gala tinerilor cOncertiști" 
(VI), „Zilele cărții pentru tineret" 
(V), „Serbările mării și ale tinere
ții" (IV), „Galele Costineștiului" 
(IV), recent creatul „Concurs de 
dans de societate pentru tineret" și, 
nu în ultimul rînd, „Faza republi
cană a concursului — Muncă, Tine
rețe, Frumusețe" (ediția a Vl-a), în 
organizarea cărora se apelează și la 
colaborarea cu U.A.S.C.R., uniunile 
de creație, cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Constanța.

Revenind la „Gala tinerilor actori" 
din acest an, numărul concurenților 
individuali a fost mai mic decît cei 
anunțat, ceea ce a grevat întrucîtva 
și asupra diversității stilistice ce se 
preconiza la lectura afișului inițial. 
A dispărut, astfel, mostra de artă a 
păpușarilor. A fost insuficient re
prezentat capitolul de dramaturgie 
românească. în timp ce la alte edi
ții abunda poezia, lirica a fost ab
sentă din repertoriul pentru care au 
optat tinerii actori. Să fi evitat ei, 
deliberat, să apară în „cadrul" de 
la Costinești, cu acest gen de recital, 
considerîndu-1 (fără îndoială, ero
nat) mai puțin captivant pentru 
publicul aflat la odihnă ?

„Gala tinerilor actori" s-a afirmat 
ca o întrecere ce conferă libertate 
de opțiune concurenților (de la na
tura repertoriului la fixarea mij
loacelor abordării lui și la cea a lo

li.

Tabăra de sculptură de la Oarba de Mureș
Foto : Agerpres

Al. Odobescu, director al Scolii 
normale din București, la masa că
ruia s-au rînduit internii spre a 
învăța cum să se poarte civilizat 
într-o casă de om superior, Al. 
Philippide și Ibrăileanu, ale căror 
cursuri constituie titlul de glorie 
cel mai de seamă al Facultății de 
filologie din Iași, Densușianu și 
Cartojan în București. N. lorga, 
prin care țara noastră a fost cu
noscută pe întreg globul. Vasile

Pîrvan, adîncitul în veacul geților 
spre a descifra coordonatele sufle
tului și istoriei românilor. P.P. Ne- 
gulescu — filozof al culturii, Tu
dor Vianu și G. Călinescu, colabo
rînd cu noi prin operele ce ne-au 
lăsat la marele edificiu al culturii 
socialiste : exemplare umane nere
petabile, ei au dovedit rostul și 
fericirea muncii luminate de înal
tul ideal al servirii culturii po
porului lor. Pe Panaitescu Per- 
pessicius l-am văzut, din 1929 pînă 
în 1965, zilnic in fața manuscri
selor lui Eminescu. ajutat de 
ochelari din ce in ce mai tari, 
de lupe și ocheane ; idealul 
lui suprem era să scoată din 
cele 42 de caiete rămase de la ge
nialul poet toate gîndurile și toate 
formele inedite în care cristalizase 
el pentru eternitate gîndirea și 
simțirea românească. Și și-a atins 
idealul, cu prețul pierderii văzului. 
Sufletul și mintea i-au rămas insă 

cului de joc și tipului de impact cu 
spectatorii), constituindu-se, chiar 
prin aceasta, într-o autentică piatră 
de încercare, nu doar a nivelului ar
tistic, ci și a conștiinței de sine a 
tinărului interpret. Or, ar fi fost 
bine dacă aparițiile în „Gală" ar fi 
fost gîndite. și mai atent, ca „micro- 
spectacole". în care calitatea și in
tensitatea comunicării cu publicul — 
însușiri corelate tentativei de auto
definire ca personalitate umană și 
ca angajare artistică în actualitate 
a tinărului actor — să stea pe pri
mul loc. Or. cei mai mulți dintre 
concurenți au încercat mai ales o 
„demonstrație" de mijloacd (iar nu 
o dată acestea s-au dovedit insufi
ciente, frizînd chiar sărăcia ori lipsa 
de control asupra registrului vocal, 
a semnificației gesturilor). Titluri, 
teme, stări interesante nu și-au 
găsit o acoperire pe măsură.

Semnificative înlîlniri 
artistice cu publicul tînăr

în cadrul fragmentului (lipsit de 
gradarea necesară) din romanul 
lui Miodrag Bulatovic, „Oameni 
cu patru degete". Constantin Flo- 
rea de la Teatrul Național din 
Iași (deși și-a elaborat atent 
apariția) nu a reușit să convingă — 
suferința marginalizării, a exi
lului fiind transfigurate nu atît 
exterior, cit prin mijloace prea frus
te, prin recurs exclusiv la două mo
dalități de rostire a textuluiașadar 
fără nuanțările și tranzițiile necesare. 
Printre multele probe pe care, ine
rent, le are de trecut mereu actorul 
este și aceea a adecvării stilistice, 
(ceea ce echivalează deopotrivă cu 
un test de cultură și unul privind 
resursele expresive). Făcînd dovada 
sensibilității și unor posibilități 
reale, Iosif Cojic (de la Teatrul de 
stat din Turda) a avut în spectaco
lul cu „Micul prinț" (conceput cu 
sprijinul regizorului Virgil Andrei 
Viță) și momente interesante, dar și 
momente în care (poate și datorită 
excesului de teatralizare) nu se rea
liza emoția, poezia, forța metaforei 
din proza lui Antoine de Saint-Exu- 
pery. O bilnă impresie a lăsat, prin 
efortul gîndirii personale a persona
jului „Bărbatului" și a apariției sale 
scenice, Corneliu Jipa (de la Teatrul 
de Nord din Satu Mare) cu un mo
nolog din „Politica" de Theodor Mă- 
nescu, vădind inteligența lecturii și 
momente de autentică tensiune inte
rioară (deși evoluția stărilor și ati
tudinii personajului, sugerată prin 
vestimentație, era discutabilă). Cu 
multă receptivitate a fost primită 
de public și evoluția lui Valentin 
Lozincă, actor al Teatrului de pă
puși din Tîrgu Mureș, care a adus 
in concurs pantomima.

Considerăm, opinie pe care ne-au 
sugerat-o și dialogurile cu actorii in

luminate, a continuat să dicteze 
fiului său ceea ce mai avea de 
spus pentru ediția completă și de
finitivă a operei lui Eminescu, la 
care a lucrat pină la ultima sufla
re. Sînt dascăli, eroi, personalități 
exemplare, însuflețiți în activitatea 
lor de idealul slujirii neprecupețite 
a acestui popor; în această muncă 
neobosită și-au aflat ei toți supre
ma satisfacție, împlinirea celor mai 
frumoase aspirații personale.

Idealul nu se poate urmări și a- 
firma cu măsuri mici, cu note mici, 
cu eforturi minime, cu „ochiul in
teresului personal" și, vorbind des
pre educația celor tineri, cred că, 
făcîndu-i să înțeleagă și să simtă 
căile larg deschise spre afirmare 
ce le stau în față, este necesar să 
nu ocolim a-i încredința și asupra 
greutăților cu care un om devine 
cu adevărat Om. Mi se pare că, 
uneori, îi privim, și-i învățăm să 
se privească, exclusiv ca benefi
ciari : dar drumul afirmării în 
viață, cum am văzut și din exem
plele de mai sus, nu este bătut cu 
flori și nu ne poartă de la sine 
pașii. Societatea are nevoie de ti
neri îndrăzneți, cutezători, fără 
teamă de greutăți, care știu ce vor 
și vrem cu toții, de bărbați în
tregi, cu minți lucide, înrolați în 
marea armată a constructorilor co
munismului, conștienți de ce dato
rează glorioasei noastre istorii, pre
cum și partidului, poporului, socie
tății noastre de azi. Idealul unui 
om luminat, capabil să înțeleagă 
tainele naturii și legile societății 
ca exprimînd chiar supremul său 
interes, al emancipării și afirmării 
sale proprii — iată un ideal ce 
merită oricită muncă și stăruință 
în învățătură. Este un ideal patrio
tic și omenesc.

concurs, că organizarea unor discu
ții cu criticii prezenți în „Gală", 
care să fi permis formularea unor 
aprecieri cu privire la o evoluție 
sau alta, ar fi fost de natură să 
contribuie la orientarea tinerilor ac
tori, Ia creșterea gradului lor de lu
ciditate, la canalizarea mai eficientă 
a eforturilor lor viitoare, și chiar la 
o creștere a simțului lor de răspun
dere. Căci surprinzătoare în „Gală" 
ni s-a părut — ca să zicem așa — 
„suficiența" unor interpreți de un 
talent autentic și deja recunoscut, 
confirmat și prin distincții (în varii 
competiții naționale), Maria Roxana 
Ionescu, actrița de remarcabil ta
lent, și-a interpretat textul cu pro- 
fesionalitate. cu acea inteligență 
transmisă prin frazare, prin mo
dulări nuanțate, prin gesturi mă
runte dar deosebit de expresi
ve, prin rafinata alternare a tă

cerilor grele cu 
nevoia irepresibi- 
lă a confesiunii. 
Și totuși. „Scri
soare către un 
necunoscut", din 
volumul „Candi
dat la fericire" 
de Ileana Vulpes- 
cu, ni s-a părut 
o partitură insu
ficientă pentru a 
susține un micro- 
spectacol. Claudiu 
Bleonț a adus în 
„Gală" un mono
log din „Torqua

to Tasso" de Goethe, din spec
tacolul Teatrului Național din 
București. Am regăsit personali
tatea și distincția, energia spi
rituală, forța rostirii verbului goe- 
thean și transmiterii „protestului 
în genunchi" al personajului. Deși 
în acea seară, în ambianța Amfitea
trului, Ceva din încordarea de lamă 
de oțel, din arderea de flacără albă, 
alimentate de o puternică concen
trare — nu s-a realizat ; ceea ce a 
și făcut ca geometria, simetriile apă
sate ale unor gesturi ample, anver
gura unor atitudini patetice să 
accentueze acea notă de vetustețe a 
compoziției pe care am remarcat-o 
și la premieră. T.emîndu-se probabil 
să nu se repete în fața aceluiași 
public, Claudiu Bleonț și-a schimbat 
repertoriul în cadrul „Galei laurea- 
ților" de a doua zi. El, ca și alții, ce 
au evoluat în cadrul acelui specta
col, au luat la propriu o „idee" regi- 
zoral-scenografică, menită să ducă la 
crearea atmosferei, confundând „fo
cul sacru" cu „focul de tabără" aprins, 
în seara respectivă, pe scena de be
ton. Colaborînd cu o dezinvoltură 
(text, indicații gestuale etc.) demnă 
de o cauză mai bună cu I.L. Cara- 
giale, tînărul actor a transformat
monologul Catindatului din . „D’ale 
carnavalului" într-un „happening" 
în care a implicat și iminența ploii, 
și sfaturi pentru spectatori în acest 
caz etc. Comentariile sînt de prisos... 
Nu și sublinierea faptului că aceas
tă frumoasă și utilă inițiativă care 
este „Gala tinerilor actori" se cere 
pregătită pe viitor cu și mai multă 
răspundere, in spiritul marilor ei iz- 
bînzi, cîteva evidențiate și de ac
tuala ediție.

Natalia STANCU

SLOBOZIA :
„Fîntîna Soarelui"

Municipiul Slobozia, localitate 
care poartă pecetea ctitoriilor 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", își îm
bogățește mereu Zestrea edilitar- 
gospodărească și de frumos. în cen
trul acestei așezări, recent, a fost 
inaugurat ansamblul arhitectural 
„Fîntîna Soarelui", care aduce cu 
sine simbolurile Cîmpiei Bărăganu
lui. Fintîna, unică prin frumu
sețe în întreg județul Ialomița, se 
alătură acum celor 365 de fîntîni 
cu apă limpede și cristalină, 
prezente pe șoselele din cimpie. 
„Fintîna Soarelui", realizată după 
un proiect aparținînd arhi
tectului I. Nițescu. a prins viață 
orin munca muncitorilor si specia
liștilor de la I.O.R. București, spri
jiniți permanent de colectivele din 
cadrul brigăzii Slobozia, aparținând 
Trustului de montaj utilaj chimic 
București, de la întreprinderea de 
ulei. întreprinderea de rețele elec
trice. întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă, 
întreprinderea de antreprize, con
strucții montaj, Combinatul chimic 
și întreprinderea de execuție și 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare. „Fîntîna Soarelui" 
este acum un adevărat punct de 
atracție care vorbește despre dra
gostea de frumos a localnicilor. 
(Mihai Vișoiu).

......... i 1 ■"

cinema
• In fiecare zl mi-e dor de tine :
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15-
17; 19
• Agentul straniu : STUDIO (59 53 15)
— 11); 12,15; 14,30; 16,45; 19, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20,15
• Păstrează-mi doar pentru tine : 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30, PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Program de vacantă. Maria Mi- 
rabela : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Pentru un cîntec notele nu sint 
de ajuns : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (1587 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30: 
17,45: 20
• Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret : DOINA (16 35 38)
— 12; 15; 18
• Tema : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19
• Johann Strauss, regele nelncoronat 
al valsului; PATRIA (11 86 25) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 19,30
• Fata fără zestre : SCALA (11 03 72)
_  g• • 15 • 18
• Sîntem cinci : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă albă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Șeherezadei : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18
• Jandarmul și jandarmerițele : BU- 
ZESTT (50 43 58) - 15: 17; 19
A Salamandra : UNION (13 49 04) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

teatre
S Teatrul Național (14 7171, sala 
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18; (sala Atelier) ; Autograf — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 ?8, grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ — 19,30

0 manifestare 

de prestigiu 
dedicată 

cintecului 

românesc

MAMAIA: Concursul de creație 
și interpretare a muzicii ușoare

Aseară, la Teatrul de vară, a 
avut loc primul concert din cadrul 
Concursului de creație și interpre
tare a muzicii ușoare românești 
„Mamaia ’88", manifestare de pres
tigiu in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". „Și de aceas
tă dată — spunea muzicologul 
Nicolae Călinoiu, președintele 
Uniunii compozitorilor și președin
tele celor două furii (creație și in
terpretare) — muzica românească, 
sperăm, își va dovedi din plin va
lențele, Mamaia ’88 aducînd pe sce
nă peste 100 de piese — melodii in 
primă audiție, alături de șlagăre 
cunoscute, cintece din «cartea de 
aur» a muzicii ușoare românești". 
La această sărbătoare a muzicii își 
dau concursul orchestrele de es
tradă ale Radioteleviziunii și Tea
trului „Fantasio" din Constanța 
(dirijori Cornel Popescu și, respec
tiv, Aurel Manolache), formațiile 
instrumentale „Ionel. Tudor", „Ale
xandru Wilmani" și „Romanticii", 
grupul „Choralis" condus de Voicu 
Enăchescu. La concurs participă 27 
de concurenți, la secția de interpre
tare, nume consacrate ale cintecu
lui, care lansează, alături de mai 
tinerii lor colegi, cele 41 de piese 
ce candidează la titlul de „laureat".

Cum apreciați stadiul actual al 
muzicii ușoare, căror exigențe răs
punde cintecul românesc ? La a- 
ceastă întrebare am primit urmă
toarele răspunsuri :

Corina Chiriac : „Este știut, 
cintecul autentic rămine tînăr pes
te ani. Șlagărul se lansează într-o 
clipă și niciodată nu-și pierde din 
strălucire. Publicul selectează, a- 
preciază, decantează. Sint aplauda
te, bisate cîntecele politice de am
plă rezonanță, liniile'melodice cla
re, limpezi, piesele în care se sim
te pulsul muzicii noastre populare, 
tn ultimii ani, prin concursul de la 
Mamaia s-au lansat astfel de com
poziții. Din ce în ce mai mult se 
dă o atenție deosebită textelor de 
substanță, ceea ce înseamnă un 
bine venit salt calitativ". Dan 
Spătaru : „Intr-adevăr «cîntecele 
de aur» rămin peste vreme tinere. 
Eu cint cu plăcere și publicul as
cultă cu plăcere și astăzi «Țărăn
cuță, țărăncuță» de Ion Vasileșcu 
și, de fapt, orice piesă care, 'cu 
sensibilitate, cu dragoste, se apro
pie de sufletul omului, cate qtie 
să rostească în vorba românească 
dulce gînduri, simțăminte, fapte de 
viață, de muncă : așa cum sint bine 
primite șlagărele ultimilor ani — 
«Magistrala albastră», de exemplu, 
cintece politice de rezonanță și cu 
mare priză la publicul tînăr". 
George Grigoriu : „Calitatea este, 
după părerea mea, în ptrim- 
planul acestui gen muzical. Nu 
numai muzică bună, dar și inter
pretare sensibilă, și condiții tehni
ce ireproșabile". Ion Cristinoiu : 
„«Mamaia ’88» propune wn eveni
ment : se cintă «in direct», deci nu 
cu acompaniamentele imprimate 
dinainte pe bandă. Este însă un 
examen și pentru compozitori, și 
pentru interpreți". Cornel Fu- 
garu : „Un aspect pozitiv, după 
părerea mea, este tocmai sonori
tatea modernă a creației din ulti
ma vreme. Aranjamentele încear
că să se modernizeze, există un 
evident progres — tehnic, compo
nistic, orchestral, în pas cu timpul. 
O melodie simplă, fie ea cit de in
spirată, trebuie să aibă suport ar
monic, orchestral, pentru ca inter
preta, la rîndul lor, să o poată 
însufleți cu adevărat". Mirela 
Voiculescu : „Concursul de la 
Mamaia s-a inipus categoric ca o 
rampă de lansare a tinerilor .inter
preți. Este excelentă ideea acelor 
cursuri intensive din cadrul Cen
trului special de perfecționare 
a cadrelor. Și la această ediție am 
remarcat de la repetiții că tinerii 
sînt mai bine pregătiți". Camelia 
Dăscălescu ; „Fitecare ediție a 
concursului de la Mamaia este o 
importantă lecție, un prilej de ve
rificare pentru interpreți, pentru 
compozitori, așa cum se întreză
rește și de această dată. Eu insă aș 
sublinia ideea că cele două săptă
mâni de pregătire pentru interpreți 
sint insuficiente și trebuie găsită 
formula adecvată prin care tinerii 
soliști de muzică ușoară să fie in- 
struiți nu numai in arta ciutului, 
dar și în mișcare scenică, dicțiune". 
Marcel Dragomir : „Am fost și 
eu prezent la. repetiții. Este evi
dentă larga paletă de stiluri com
ponistice și mai ales opțiunea crea
torilor pentru cintecul de substan
ță. Extremele — adică aplecarea 
spre unele preferințe destul de în
doielnice ale unei limitate categorii 
de public sau, pe de altă parte, 
sofisticarea genului, utilizarea abu
zivă a mijloacelor tehnice — sint 
mai rare". Dan V. Dumitriu : 
„Textele cintecelor sînt, majorita
tea, de actualitate, propunind teme 
de rezonanță, vorbind despre pace, 
dragoste, tinerețe, munca pe mari
le șantiere ale țării.

★
Așadar, gong inaugural. In regia 

artistică a lui Bițu Făltici- 
neanu, prezentarea fiind realizată 
de către Octavian Ursulescu, zeci 
de interpreți, compozitori, textieri, 
sute de muzicieni, alături de ma
rele public — marea familie a mu
zicii ușoare — cu emoție, cu dra
goste și respect pentru cintecul 
adevărat, au semnat aseară pri
ma filă a Concursului național de 
muzică ușoară românească „Ma
maia ’88".

Smaranda OTEANU
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NOI CATEGORII DE OAMENI Al MUNCII
BENEFICIAZĂ DE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR

LEGUMICULTOR
încadrat la grupa a 2-a, treapta a ll-a, retribuit pe rețeaua tarifară agricultură sector vegetal, cu o vechime 

neîntreruptă în aceeași unitate de 4 ani

*) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 4611982 și 24011982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

MECANIC AGRICOL'
încadrat la categoria 1, treapta a ll-a, retribuit pe rețeaua tarifară construcții mașini A pentru munca în 

regie, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de 6 ani

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

SILVICULTOR
încadrat Io categoria a 2-a, bază, retribuit pe rețeaua tarifară silvicultură, cu o vechime neintreruptă in aceeași 

unitate de 3 ani

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consi
liului de Stat nr. 46/1982 și 24011982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

alocatiir de stat pentru copil, nemodificarea chiriilor, 
majorarea plafonului de venituri, ale părinților în 
funcție de care se atribuie burse elevilor și studenților, 
menținerea contribuției lunare pentru copiii din creșe 
și grădinițe pină la 31 august 1989.

Sentimente de aleasă mulțumire

Puternic stimulent in

MESIt A MTBI WIOMO IMMIBTt I WUffllllll 
m tgȘIHt A lUNASTÂBII MM

• Incepind de astăzi, 1 septembrie, in cadrul primei etape, se vor majora 
retribuțiile tarifare mai mici de 2 000 de lei lunar ale celor ce muncesc în unitățile 
industriei alimentare, in agricultură și unitățile industriale subordonate Ministerului 
Agriculturii, silvicultură, construcții-montaj, unități industriale ale Ministerului Construc
țiilor Industriale, economia apelor, transporturi și telecomunicații și unitățile industriale 
aparținind Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și în unități 
industriale aparținind Consiliului Culturii și Educației Socialiste, altor ministere și or
ganisme centrale.

• PESTE 600 000 DE OAMENI Al MUNCII VOR BENEFICIA DE ACTUALELE 
MAJORĂRI, ASTFEL INCIT NUMĂRUL CELOR CARE PRIMESC RETRIBUȚII MĂRITE, 
INCEPIND DIN LUNILE AUGUST SI SEPTEMBRIE, SE RIDICĂ LA PESTE 1,5 MILIOANE.

Continuînd. conform Decretului 
Consiliului de Stat, aplicarea mă
surilor de creștere a nivelului de 
retribuire, incepind de azi. 1 sep
tembrie. un nou și numeros eșalon 
muncitoresc va beneficia de sporul 
prevăzut. Așa cum se știe, spo

resc in primul rind veniturile mai 
mici ale personalului cu retribuții 
tarifare de pînă in 2 000 de lei lu
nar, ceea ce va avea un puternic 
efect stimulator îndeosebi în rîn- 
dul celor ce fac primii pași in 
meserie, ca și al altor categorii de 
personal.

Pentru a ilustra mai convingător 
ce va reprezenta, în mod concret, 
pentru fiecare din cei peste 600 000 
de oameni ai muncii această ma
jorare. publicăm, mai jos. cîteva 
calcule semnificative din domenii
le agriculturii, silviculturii și in
dustriei alimentare.

în cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 5 la sută

Venituri
pină la 

majorare
după 

majorare •)
pină la 

majorare
după 

majorare *)

Retribuția tarifară 1 915 2 330 1 915 2 330
Sporul de vechime (3 Ia sută) 57 70 57 70
Adaosul de acord — 96 116
Premii pentru realizări deose

bite (2 Ia sută) 38 47 38 47

Venituri
. , ... 1

■ în cazul realizării integrale 
a sarcinilor de plan

In cazul depășirii sarcinilor 
de plan cu 10 la sută

pină la 
majorare

după ■
'■’’‘fcajotg.re*) !

pină la 
majorare

după 
majorare •)

Retribuția tarifară 1 984 2 385 ‘ 1 984 2 385
Sporul de vechime (6 la sută) 119 143 119 143
Adaosul de acord ■— — ■ 198 238
Premii pentru realizări deo-

sebite (2 Ia sută) 40 48 40 48

în cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor
a sarcinilor de plan de plan cu 5 la sută

v enuuri
pînă la 

majorare
după 

majorare »)
pină la 

majorarp
după 

majorare •)

Retribuția tarifară 1 847 2 258 1847 2 258
Sporul de vechime (3 la sută) 55 68 55 68
Adaosul de acord —- 92 113
Premii pentru realizări deo-

sebite (2 la sută) 37 45 36 45

Asa cum s-a mai precizat, în ce privește modul de 
aplicare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat, 
Jn unitățile din economie sint valabile precizările făcute 
prin intermediul ziarului nostru din 31 iulie a.c„ de 
către Ministerul Muncii, referitoare la majorarea 
părții variabile a retribuției, păstrarea drepturilor la

Urmînd o veche tradiție a fami
liei, am Îmbrățișat și eu, tn urmă 
cu patru ani, meseria de pădurar, 
asemeni tatălui, bunicului și stră
bunicului meu. Din inima Transil
vaniei — din Munții Orăștiei, loc 
de puternică reverberație Istorică, 
aici avindu-și capitala statul dac 
centralizat — ca unul din sutele 
de mii de tineri ai patriei ce bene
ficiază de majorarea retribuției în 
prima etapă, țin să-mi exprim, din 
adincul inimii, sentimentele de 
bucurie și satisfacție față de măsu
rile partidului și statului nostru 
destinate să sporească nivelul de 
trai al tuturor oamenilor muncii. 
Aceste măsuri, inițiate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expresie grăi

toare a permanentei sale preocu
pări privind bunăstarea materială 
și spirituală a întregului nostru 
popor, au devenit posibile pe baza 
marilor realizări obținute de po
porul nostru în construcția socia
lismului, îndeosebi după istoricul 
Congres al IX-lea al partidului.

Ca și mine, alte mii de tineri 
silvicultori se vor bucura de veni
turi mărite. Sintem conștienți insă 
că aceste măsuri trebuie să se re
găsească in rezultatele muncii fie
căruia, că ele se cer întărite prin 
fapte. De aceea, la locul meu de 
muncă sint hotărit să-ml realizez 
toate sareinile ce-mi revin, cu atit 
mai mult cu cit intreținerea și spo
rirea patrimoniului silvic al țării,

atit de frumos și sugestiv numit 
„aurul verde" al țării, se numără 
printre acțiunile prioritare trasate 
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului. Bine 
conservată și protejată, pădurea 
dispune de mari resurse, ce cad 
în sarcina noastră să le valorifi
căm. în prezent acționăm, în acest 
sens, pentru realizarea planului și 
depășirea lui. Este răspunsul nos
tru concret față de grija partidu
lui pentru creșterea constantă a 
calității vieții celor ce muncesc, a 
întregului popor,

Vasile BOBEA 
pădurar, Ocolul silvic Grădiștea, 
județul Hunedoara

A APARUT

ELENA CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Adunarea festivă 
erată împlinirii a 44 de ani de 
toria revoluției de eliberare
și națională, antifascistă și antiimpe 

rialistă din august 1944

conso
la vic- 
socială

20 august 1988
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri, pe Abdul Rahman 
Madani. ministrul irigațiilor din Re
publica Arabă Siriană, aflat în vizită 
in țara noastră. Au fost discutate 
unele probleme ale colaborării eco
nomice dintre cele două țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Marii 

Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, miercuri după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu

străinătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au fost prezenti Mohamed Omar 
Baruni. secretarul Biroului Popular 
al Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București, 
membri ai Biroului Popular.

(Agetpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A MARII JAMAHIRII

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Domnului colonel MOAMMER AL KADHAFI
conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

TRIPOLI

Cea de-a 19-a aniversare a Marii Revoluții de la I Septembrie îmi ofe
ră plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare, progres șt pace pentru poporul 
libian prieten.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare existente între ță
rile noastre se vor dezvolta în interesul popoarelor român și libian, al cau
zei generale a păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
la

20,00 Telejurnal
20,30 Cîntece patriotice, revoluționare 

(color)
21,03 Film artistic (color). „Ultima 

noapte de dragoste". Producție a 
Casei de filme trei. Cu : Vladimir 
Găitan, Ioana Pacula. Sergiu 
Nlcolaescu. Sebastian Papaiani, 
Ion Besoiu, Gheorghe Dlnlcft, 
Colea Rftutu, George Mihăltă. Cor- 
neliu Girbea. Enlkii Szllagyi. Sce
nariul : Dumitru Carabăt, Serglu 
Nlcolaescu, A. Salamanian. Regia: 
Sergiu Nicolaescu. Partea a doua

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Poporul libian sărbătorește astăzi 
împlinirea a 19 ani de la victoria 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
1969, în cursul căreia forțele pa
triotice, conduse de colonelul 
Moammer Al Kadhafi, au răstur
nat regimul monarhic feudal.

Pentru prima oară, după o lungă 
perioadă de jertfe și suferințe, de 
spoliere a bogățiilor naturale de 
către monopolurile străine. Libia 
a devenit stăpină pe propriile-i 
destine, iar poporul său s-a anga
jat cu toate forțele pe calea edifi
cării unei vieți libere și prospere. 
Cu fondurile obținute din comer
cializarea petrolului, principala a- 
vuție națională, regiuni intinse de 
pe țărmul Mediteranei — unde 
trăiește majoritatea celor 3,5 .mili
oane de locuitori ai tării — ca si 
din zona Saharei și-au schimbat 
radical înfățișarea. S-au înălțat 
complexe petrochimice, combinate 
metalurgice, intreprinderi ale in
dustriei ușoare ; a luat un puter
nic avînt acțiunea de valorificare a 
pămînturilor deșertice. în mai pu
țin de două decenii, ca urmare » 
construirii unei intinse rețele de 
canale de irigații, au fost ciștigate 
pentru agricultură peste un milion 
de hectare de terenuri aride.

Aniversarea zilei naționale este 
întimpinată cu noi și importante 
realizări în diverse sectoare de ac
tivitate. Potrivit datelor publicate 
la Tripoli, în cursul anului 1987 au

intrat m funcțiune mai multe o- 
biective industriale de importanță 
națională ; s-a accentuat procesul 
de valorificare a țițeiului in cadrul 
combinatelor proprii ; exporturile 
de produse petrochimice au crescut 
cu 6 la sută, totalizînd 2,4 milioa
ne tone. Aceste realizări, adăugate 
celor obținute in perioada ante
rioară, constituie o elocventă măr
turie a capacității creatoare a po
porului libian, a voinței sale de a-și 
făuri o viață liberă independentă.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele arabe, de 
toate popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoa
re, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie succesele obți
nute de tinărul stat din nordul 
Africii. între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Libiană s-au 
statornicit relații de fructuoasă co
laborare, in dezvoltarea căro
ra un rol determinant au avut 
întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și colonelul 
Moammer Al Kadhafi, care au 
deschis; de fiecare dată, noi pers
pective conlucrării 
româno-libiene.

Beneficiind de un 
dru, extinderea și 
colaborării bilaterale 
deplin intereselor ambelor țări, ale 
cauzei generale a păcii și înțele
gerii internaționale.

multilaterale

asemenea ca- 
diversificarea 
corespund pe

-

in ultima zi a aceleiași 
livreze și cea de-a 10-a 
un remorcher cu numărul

44 de 2 400 CP. Hotărit 
inregistrat

A 10-a navă livrată 
la export în acest an

„în fiecare lună — o navă
export" — acesta a fost angajamen
tul colectivului de oameni ai mun
cii de la Șantierul naval Oltenița, 
luat la începutul acestui an. Prin 
eforturi susținute, printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin re
ducerea timpului de saturare a na
velor. acest harnic colectiv a reu
șit să-și depășească propriul anga
jament, livrind la începutul lunii 
august cea de-a 9-a navă destinată 
partenerilor de peste hotare, pen
tru ca. 
luni, să 
navă — 
de serie
să-și mențină avansul 
față de propriul angajament, colec
tivul navaliștilor oltenițeni este 
pregătit să-și onoreze în devans 
toate contractele cu partenerii ex
terni. remorcherul din aceeași se
rie cu nr. 45 fiind in stadiu de 

‘saturare,' în timp ce următorul, nu
mărul 46, este gata de lansare. 
Totodată, nava cu numărul de se
rie 102 de 5.000 tdw a fost complet 
modernizată, fiind dotată cu toate 
instalațiile și aparatura necesare, 
in conformitate cu normele de na
vigație internaționale. Au inceput, 
totodată, pregătirile pentru probele 
de casă la motonava de 3 300 tdw 
care va fi livrată curînd partenerii 
lor externi. (Mihail Dumitrescu).

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 august 1988

r.-

SĂ G1NDEȘTI, ZI DE ZI, NOUL
(Urmare din pag. I)

Unitatea noastră, întreprinderea 
agricolă de stat Satu Mare, a fost 
distinsă pentru obținerea in cursul 
anului trecut a unei producții ri
dicate de lapte, cu titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". Faptul 
că. Incepind de la 1 septembrie, și 
lucrătorii din unitățile agricole de 
stat, din categoria celor cu retri
buții pină la 2 000 lei, vor beneficia 
de majorarea veniturilor conform 
Decretului Consiliului de Stat re
prezintă șl pentru lucrătorii noștri 
un puternic îndemn de a ne men
ține și chiar de a depăși nivelul 
realizărilor anului trecut. Ferma 
nr- 1 în care lucrez a obținut anul 
trecut 3 134 litri pe cap de vacă fu
rajată. Putem să obținem în acest 
an mai mult ? Fără îndoială că da 
— este răspunsul ferm și entuziast 
al tuturor celor 70 de lucrători din 
ferma noastră, din care circa 30

vor beneficia de majorarea retri
buției, incepind cu luna septem
brie. Pentru că ne este și nouă 
limpede și puternic îndemn adevă
rul din cuvintările secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care ne 
spune că numai în munca noastră 
proprie — mereu mai spornică și 
de mai bună calitate, mai eficientă 
— se află izvorul veniturilor mereu 
mai ridicate ale celor ce muncesc.

Am făcut un calcul. Fiecare mul
gător din cadrul fermei care va be
neficia de majorarea retribuției 
va primi, în plus, lunar o sumă în 
jur de 300 lei, pentru că, lucrind 
în acord global, și sumele ce se 
acordă, conform tarifelor pentru 
sporurile de producție la lapte șl 
de greutate, vor fi proporțional în 
creștere. La ora actuală în ferma 
noastră se realizează 12,1 litri pe

muncă
vacă furajată, tar creșterea sporu
lui de greutate depășește 11 la 
sută față de plan. Prin eforturile 
lucrătorilor noștri ne-am asigurat 
necesarul de furaje grosiere, su
culente șt fin pentru viitoarea pe
rioadă de stabulație, iar acțiunea 
continuă și ne dă garanția, împreu
nă cu celelalte măsuri — furaja
rea rațională, menținerea perma
nentă a stării de igienă etc. — că 
vom realiza peste 5 100 litri lapte 
pe fiecare vacă. Este hotărirea 
noastră fermă, expresie a recu
noștinței vii ce o purtăm partidu
lui pentru grija constantă ce o 
poartă zi de zi tuturor celor ce 
muncesc spre a le asigura o viată 
demnă, mereu mai prosperă.

SZATNER Csaba
șeful fermei nr, 1 zootehnice 
de la I.A.S. Satu Marș
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1 42 789 39 50 000
1 '12 605 148 50 000
1 73 940 80 50 000
1 73 069 26 50 000
1 66 918 172 40 000
1 08 826 135 40 000
1 69 924 155 40 000
1 76 983 92 40 000
1 16 008 215 40 000
1 06 791 95 30 000
1 45 703 109 30 000
1 91 064 205 30 000
1 90 556 31 30 000
1 42198 70 30 000
1 • 78 571 100 30 000
1 12 429 37 20 000
1 63 897 112 20 000
1 16 283 66 20 000
1 28 450 208 20 000
1 77 598 28 20 000
1 52 137 54 20 000
1 12 296 127 20 000
1 49 872 85 10 000
1 80 902 127 10 000
1 48 909 24 10 000
1 08 039 55 10 000
1 99 708 178 10 000
1 89 294 199 10 000
1 77 000 09 10 000
1 39 09!) 186 10 000
1 19 352 23 5 000
1 92 303 161 5 000
1 69 293 45 5 000
I 18 176 178 5 000
1 27 469 02 5 000
1 53 907 128 5 000
1 52 574 218 5 000
1 68 087 04 5 000
1 17 240
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64 5 000

100 651 177 3 000
100 134 97 2 000
100 628 78 2 000

1 000 36 168 1 000
1 000 94 141 800
1 000 11 223 800
1 000 96 61 800
1 000 89 10 800
1 000 15 97 800
1 000 40 188 800

7 339 TOTAL : 7 345 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea 
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite 
ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C,

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în conside
rare.

tip, proiectanții 
pentru pasul 
transformări. Nu 
timp să stăm.

încercăm totuși să iden 
tificăm noul in 
dere. Alegem 
mașini de 
R.P.V.R.-400 și R.P.V.R.-560. 
Ambele se află în faza de 
prototip. Realizate si omo
logate intr-un timp record. 
Sint gata de drum. 
R.P.V.R.-560 urmează să 
fie livrat unui beneficiar 
din S.U.A., R.P.V.R.-400 va 
avea o destinație care __ _____________ _ ____
amintește. . ințr-un fel.,oa- Prin care, npmai. . .pentru ,(cău, capătă, sensuri definî- 
Wenilor de abil 'He'incdpui'. ’ ihstalatia de răcire, circulă lorii perttru oamenii mun- 

’1 Tirgul 12 tone de ulei. O mașină cii. Impunind țin nou mod 
—— =- de’interpretare a unei rea

lități. 1
— Cine înțelege tinere

țea doar prin numărul ani
lor — spune Gheorghe 
Ciaușu — vrea să găsească 
motive pentru anumite 
neimpliniri. Invocă lipsa 
tradiției. Vedeți, nici noi 
n-am făcut dintotdeauna 
mașini-unelte. Dar por
neam la drum de la nivelul 
atins de industria româ
nească. Ce altă tradiție tre
buia să avem ? Trebuia 
doar să muncim și să gin- 
dim. Să mergem, mereu, 
înainte.

Să gîndești, zi de zi. noul, 
viitorul. O altă trăsătură a 
constructorilor de mașini de 
la Bacău. Ce inseamnă 
viitorul mașinilor-unelte. 
viitorul întreprinderii, poți 
înțelege și stind de vorbă 
cu inginerul loan Aflorei, 
subinginerul Carmil Boz și 
tehnicianul Mihai Turea. 
Sint realizatorii ultimului 
proiect finalizat — o mași
nă de alezat și frezat. 
AF 63—3A. Face parte din 
generația a treia. ..Nu e 
momentul să intrăm în amă
nunte tehnice — ne spune 
suljinginerul Carmil Boz. 
Spunem doar atit : prin 
aceasta. Ia Bacău, se im
pune un nou nivel de la 
care să se pornească in 
aprecierea mașinilor-unelte. 
Inteligența românească de
vine un reper, un catalog 
în materie. Realizăm pro
totipul. apoi ne gindim de 
pe acum la modernizare. 
Vrem ca și această mașină 
să fie mereu tînără. Ca în
treprinderea noastră".

. _ . , . D>n acest punct poate
opt microni. Totul a durat începe un nou reportai 
Sa,,! .... _------- oameni, maslni-

și tinerețe, la

concep, 
următor, 

avemrul comitetului de partid 
— nu este dată de virsta 
întreprinderii. întreprin
derea este tînără prin ceea 
ce face".

Doar in ultimii cinci ani 
s-au realizat peste 125 de 
noi tipuri de mașini. Marea 
majoritate fiind executate 
la temă. Ceea ce, într-o 
prescurtată explicație, ar 
însemna că sint produse 
conform exigentelor bene
ficiarului. Inginerul Cor- 
neliu Udreanu spune că 
foarte rar se întîmplă să 

’"sd’Tfealiie^e <3iiar proto- ’i------------------—
tipul prekeritat contractan- Vă fi prezentat la
tului. Că acesta dorește, de international de Ia PTovdi’v. in care, in sistemUr hidrau-
fieeare dată, o modificare 
de la proiectul de execuție, 
o adaptare la fluxul tehno
logic pe care îl utilizează. 
O modernizare. Un exem
plu il poate constitui cen
trul de prelucrare C.P.F.H.- 
500. Centru care, in 1985. a 
fost medaliat cu aur la 
Tîrgul international de la 
Brno. De atunci și pină 
acum i s-au adus îmbună
tățiri repetate, incit, astăzi, 
este o altă mașină. Se nu
mește C.P.F.H.-630.

— De ce aceste modifi
cări ? Era o mașină recu
noscută. apreciată. Un suc
ces garantat. O mașină so
licitată atit de către bene
ficiarii interni, cît si la ex
port.

— Tocmai de aceea am
perfecționat-o. spune ingi
nerul Udreanu. De fapt, de 
aceea este solicitată. Dacă 
ar fi rămas ca la momen
tul Brno. nimeni nu ar mal 
cumpăra-o acum. Compe
tiția e foarte strinsă. Nu 
așteaptă pe nimeni. Dacă 
ai pierdut ritmul, dacă nu 
te menții in elită, e foarte 
greu să revii... >

Aceasta este adevărata 
tinerețe a întreprinderii — 
capacitatea de a tine ritmul 
competiției. De a fi mereu 
în frunte. Fapt care con
servă tinerețea oamenilor. 
Tinerețea ca mod de a 
gindi și munci. Ca stare 
de permanentă luptă pen
tru nou. De aceea, aici, este 
greu să distingi noul : pen
tru, că noul este o perma
nentă.

— El se petrece zi de zi, 
spune Gheorghe Ciaușu. 
Chiar pentru un produs 
nou, aflat în faza de proto-

întreprin- 
cele două 

rectificat.

Coincidență. Tot acolo. în 
1975. era expusă cea dinții 
mașină produsă la Bacău. 
Poate de aceea muncitorii 
maistrului Claudiu Cerven- 
ca au un motiv în plus de 
satisfacție. Unii trăiesc în 
premieră acest moment. 
Sint Constantin Cozma și 
Constantin Chirvu. cei mai 
tineri muncitori ai forma
ției. Ce înseamnă să par
ticipi la realizarea unei 
mașini care va fi expusă 
la un tîrg international, re- 
prezentind întreprinderea, 
țara ? „Cea mai mare mîn- 
drie a unui muncitor" — 
spune Cozma. „Dar si o 
mare șansă — adaugă Chir
vu. Șansa de a ști că ești 
participant direct la un 
mare succes. Pentru că va 
fi un nou succes si aceas
tă participare !“

— Ce garanție au oame
nii de a spune, de pe acum, 
că va fi încununată cu suc
ces participarea Ia Plovdiv?

_ — Felul în care s-a mun
cit și la această mașină — 
afirmă Nicolae Gușu. ingi
ner în cadrul atelierului de 
cercetare constructivă. în 
tot timpul construirii mași
nii i-am adus îmbunătă
țiri, Prototipul este supe
rior proiectului. R.P.V.R.- 
400 este expresia a tot ce 
înseamnă nou, la ora aceas
ta. în materie de construc
ții de mașini-unelte. 
teti vedea, la modul 
mai concret, ce înseamnă 
nivel mondial al producției.

Ceea ce. am spune noi, 
tot tinerețe înseamnă. Cum 
tot tinerețe constituie și 
faptul că oamenii, atenti 
să-și sporească mereu 
competența, întineresc o da
tă cu întreprinderea, o dață 
cu mașinile-unelte moder-

Pu- 
cel

nizate de la o zi la alta. 
Pentru că a fi „veteran" la 
I.M.U. Bacău înseamnă a 
avea puțin peste 30 de ani. 
A avea amintiri suprapuse 
peste scurta istorie a în
treprinderii. Maistrul
Gheorghe Boboc este unul 
dintre ..veterani". Lucrea
ză in secția de mașini-unel- 
te speciale. în ziua docu
mentării noastre monta, 
împreună cu muncitorii . mașini noi și modernizate, 
echipei sale, o mașină del cite s-au fabricat în secție, 
găurit adine și frezat.. în șapte ani".
GAFX 65NC. O mașină de Tinerețea și hărnicia, 
aproape 10 metri inălțime. Două noțiuni care, la Ba-

Dar nu doar „veteranii" au 
amintiri. Iancu Nistor a ve
nit aici, acum șapte ani. 
Terminase școala profesio
nală. ..Aveam. mărturi
sește. doar ceva păreri des
pre mașinile-unelte. Dar 
i-am ..furat" meseria 
maistrului Haret. Alături 
de care am crescut. Lin
gă mașini. Pentru că am 
lucrat la toate tipurile de

lie, se formează o presiune 
de 100 de bari. Mașină în 
care funcționează 11 mo
toare. acționate de tot atî-> 
tea variatoare electronice, 
avind. in total, peste 1 000 
de piese mari componente. 
Si care, in procesul de pro
ducție, va fi exploatată de 
un singur muncitor...

Un moment, o clipă sem
nificativă : l-am rugat pe 
maistrul Vătămanu să co
boare de pe mașină, să ne 
explice citeva aspecte lega
te de montarea mașinii.

— Durează mult ? în
treabă.
. — Nu, doar atît timp cit 
aveți.

— Tocmai asta-i. că timp 
nu prea e ! Trebuie să 
o livrăm pentru ..Grivița 
roșie".

Este a cincea mașină de 
acest tip pe care o mon
tează. Acum trei ani a 
asamblat ceva asemănător 
la o întreprindere colabo
ratoare de peste hotare, 
care produce mașini-unelte 
de 100 de ani. Trebuia cen
trat batiul mașinii (supor
tul pe care aceasta culisea- 
ză). în lungime de 24 de 
metri și avind o greutate 
de citeva tone. ..Nu cre
deau că-1 voi centra — iși 
amintește maistrul. Mun
ciseră la așa ceva șase luni 
de zile, N-am zis nimic. 
M-arn apucat, gospodăreș
te. de muncă. $i cind ajun
sesem la un reglaj de 20 de 
microni, mi-au spus să-l 
las așa. că e bine. Stati. 
măi oameni buni, le-am zis. 
să vă fac un lucru ca lu
mea. Și-am mai ciștigat

două zile. Peste trei ani, despre 
ne-au chemat tot pe noi unelte 
să-l facem revizia". Bacău...

actualitatea sportivă
Campionatele naționale 

de notație
In ultima zi a campionatelor re

publicane de natație, desfășurate Ia 
bazinul din parcul sportiv „23 
August” din Capitală, s-au înregis
trat următoarele rezultate : feminin : 
50 m liber : Tamara Costache — 
25”81/100 ; 200 m fluture : Stela
Pura — 2’10”51/100 ; 400 m mixt : 
Noeml Lung — 4’40”82/100 ; mascu
lin : 50 m liber : Ionut Mușat — 
23”87HOO ; 200 m mixt : Marian Săt- 
noianu — 2’09”45/100 ; 200 m fluture : 
Flavius Vișan — 2’05”78/100.

CICLISM t ,,Turul României"
Caravana celei de-a 26-a ediții a 

„Turului ciclist al României" a &- 
juns, miercuri, la Piatra Neamț, 
parcurgind jumătate din traseu, o 
dată cu desfășurarea etapei a 4-a, 
Sovata — Gheorgheni — Bicaz — 
Piatra Neamț (132 km), încheiată cu 
o nouă victorie a liderului clasa
mentului general. Vasile Mltrache, 
învingător la sprint cu timpul de 3h 
40’20”. Pe locurile următoare au so
sit George Olteanu (Selecționata 
sindicală B), in același timp, Ste- 
lian Bulăreanu (Selecționata sindica
lă A) — la 7”, Salih Korkmaz 
(Turcia) — la 9”, ca și Gheorghe 
Lăutaru (Selecționata Dinamo — 
Steaua) “
nia B).

La jumătatea cursei, clasamentul 
general individual se prezintă ast
fel : 1. Vasile Mitrache ; 2. Mircea 
Romașcanu — la 33” (ambii Rornâ-

și Dănuț Catană (Româ-

nia A) ; 3. Mihai Oros — la 1’27” ; 
4. Ion Alexandru — la 6’27” (ambii 
România B) ; 5. Salih Korkmaz
(Turcia) — lă 6’46” ; 6. Ludovic 
Covaci (România A) la 6’47”. Pe 
echipe, conduce in continuare Româ
nia A, urmată de selecționata se
cundă a tării noastre.

Etapa a 5-a este programată as
tăzi pe traseul Piatra Neamț — 
Buhusi — municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (110 km).

(1-2), Otelul Galati — F.C.M. Bra
șov 2—1 (1—0).

în clasament conduc echipele Di
namo și Steaua, cu cite 6 puncte.

Celelalte partide ale etapei se vor 
desfășura duminică, 4 septembrie, cu 
începere de la ora 17.

FOTBAL. Cele patru meciuri 
disputate miercuri in cadrul etapei 
a 3-a a campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :

Victoria București — Corvinul 
Hunedoara : 5—2 (3—1). F,C. Farul 
Constanta — Steaua 1—2 (1—1),
F.C. Bihor Oradea — Dinamo 1—2

RUGBI. Rezultate înregistrate în 
etapa a treia a campionatului di
viziei A la rugbi : R.C. Grivita ro
șie — Contactoare Buzău 15—9 ; Fa
rul Constanta — T.C.l. Constanta 
60—18 ; Universitatea Timișoara — 
Dinamo 13—16 ; Politehnica Iași — 
Stiinta C.E.M.I.N. Baia Mare 14—9 ; 
Știința Petroșani — Steaua 18—26 ; 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Birlad 
24-3.

în clasament conduc echipele 
Steaua și Farul Constanța, cu cite 9 
puncte, urmate de formația Dinamo 
— 8 puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul I septembrie, ora 20 — 4 
septembrie, ora 20. In tară ; Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil, exceptlnd, spre sfirșitul in
tervalului, vestul și nord-vestul țării, 
unde va deveni, in general, instabilă, 
cu cerul temporar noros. Ploi Izolate, 
cu caracter de aversă, sint posibile la 
începutul intervalului in sud-estul ță
rii ; apoi spre sfîrșlt, local, in regiu-

nile vestice șl nord-vestice. Vintui v« 
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări trecătoare la Începutul Interva
lului. din sectorul sudic, apoi din cel 
nord-vestic, mal ales la munte șl in 
zonele estice. Temperaturile minime 
vor fi euprinse intre io și 20 de grade, 
mai scăzute în depresiuni, iar cele 
maxime intre 20 și 30 de grade, mai 
scăzute tn vestul țării în ultima zi. tn 
București : Vremea va fl predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, condiții 
reduse de averse slabe de ploaie după- 
amiaza. . Vintui va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime 
oscila intre 13 și 16 grade, iar 
maxime intre 27 și 30 de grade.

vor 
cele



Povara datoriei externe frînează

Sub titlul de mai sus, cotidianul egiptean de mare tiraj „Al Ahram", 
care apare la Cairo, publică un amplu articol consacrat dezvoltării in
dustriale a României.

„La o privire sumară — scrie 
ziarul — a realiza, în economia 
unei țări, în numai trei zile și ju
mătate, valoarea producției indus
triale a unui an întreg n-ar însem
na altceva decît că acea țară dispu
ne astăzi de o industrie cu un po
tențial mult mai înalt decît în tre
cut. Ceea ce ar putea să pară deci, 
la o primă vedere, chiar un 
progres normal. Dar cînd 
creștere se obține în numai 
tru decenii de 
că de către o 
voltare care 
tr-o serie de 
muri 
ca 
automatica.
mia. a pornit 
practic de la zero
— și acesta este 
cazul României — 
ritmul este fără 
îndoială specta
culos.

Să sporești de 
peste 111 ori capacitatea pro
ductivă a fabricilor și combi
natelor tării, să sporești cu a- 
proape zece mii de noi obiective
— industriale și agrozootehnice — 
baza tehnico-materială, oferind noi 
locuri de muncă la aproape șase

■ milioane de oameni, să muți în lo
cuințe noi 82 la sută din populația 
țării într-o perioadă istorică atît 
de scurtă este, orice s-ar spune, 
un bilanț grăitor pentru o politică 
justă și deosebit de eficientă în 
planul creșterii rapide și substan
țiale a bunăstării materiale și spi
rituale a unui popor de 23 de mi
lioane.

Economia românească actuală 
este rezultatul unui ambițios pro
ces de dezvoltare bazat pe efortul 
propriu. Acest proces a început la 
23 August 1944 — anul revoluției 
de eliberare națională și 
antifascistă 
a devenit 
după anul 
destinelor 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
neral al Partidului Comunist, ctito
rul României socialiste moderne de 
astăzi.

O concludentă evaluare sta
tistică, în măsură să dea relief 
convingător forței economice pe 
care a dobîndit-o România „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", punind în apli
care concepția politică revoluționa
ră a președintelui său privind dez
voltarea multilaterală, armonioasă

chiar 
această 

pa- 
dezvoltare economi- 
țară în curs de dez- 
în- 
ra- 

indus triale, 
electronica.

chi-

și echilibrată a tuturor zonelor 
țării, este faptul că numai sporul 
ce s-a realizat în 1986 la produc- 
ția-marfă industrială față de 1985 
echivalează cu aproximativ jumă
tate din tot ceea ce producea în
treaga industrie românească în 
anul 1965.

Aceasta este urmarea directă și 
firească a unei strategii de dezvol
tare economico-socială care a în
semnat alocarea, în ultimele două 
decenii, pentru fondurile de acu
mulare a circa o treime din venitul

intr-un an“A
de Națiunile Unite

Agerpres). — Maro- 
principiu, textul pla- 
propus de Națiunile

progresul țarilor în curs de dezvoltare
capitala Guatemalei(Agerpres). — 

cu ajutorul 
țările nordice, 
de externe în

câni, reuniți în
pentru a dezbate această problemă. 
In declarația finală dată publicită
ții, ei s-au pronunțat pentru renego- 
cierea pe baze noi a problemei da
toriei externe și intensificarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice regionale.

GENEVA 31 
cui acceptă, în 
nului de pace 
Unite în vederea organizării unui 
referendum cu privire la viitorul 
Saharei Occidentale — a declarat 
ministrul de externe marocan, 
Abdellatif Filali, la încheierea con
vorbirilor avute la Geneva, cu se
cretarul general al O.N.U. El a a- 
dăugat că modalitățile organizării 
unui referendum trebuie stabilite cit 
mai curînd posibil, subliniind că do
cumentul acceptat în principiu „este 
încheiat cu secretarul general al 
O.N.U.", urmînd ca negocierile să se 
facă numai cu acesta — informează 
agențiile Taniug și Efe.

acceptat, „cu 
de pace pen-

Frontul Polisario a 
unele condiții", planul 
tru Sahara Occidentală — a decla
rat. la rîndul său, după întrevederea 
cu secretarul general al O.N.U., re
prezentantul Polisario, Bechir Mus- 
tapha, citat de Taniug și alte agenții 
de presă.

STOCKHOLM 31 
Miniștrii însărcinați 
pentru dezvoltare din 
reuniți alături de cei 
localitatea suedeză Kiruna, au adop
tat un document îp care se eviden
țiază că povara datoriei externe re
prezintă un obstacol major în calea 
progresului economic al celor mai 
sărace țări ale lumii.

Pe de altă parte. în document se 
estimează că speranțele crescînde 
privind soluționarea pașnică a unor 
conflicte regionale impune o nouă 
optică asupra modului în care se va 
acorda viitorul ajutor pentru dez
voltare.

A fost 
de lucru 
manitar
pentru Namibia și S.W.A.P.O., 
pregăti acțiuni comune de ajutorare 
a unei Namibii independente.

tă încă economia românească, au 
dus la un nivel de dezvoltare care, 
de la circa o sută dolari pe locui
tor în anii imediat postbelici, asi
gură azi un venit național de pes
te 2 000 dolari pe locuitor, conform 
datelor Băncii Mondiale. Privită 
din acest punct de vedere, Româ
nia continuă să fie o țară în curs 
de dezvoltare, dar obiectivele dez
voltării intensive ale cincinalului 
în curs vizează să asigure intrarea 
țării în anii următori în rîndul ță
rilor cu o dezvoltare economică 
medie.

Aprecierea nivelului de dezvol
tare pe baza venitului național este 
deosebit de importantă, deși acest 

indicator nu poa
te spune totul 
despre o tară. De 
aceea, se impun 
a fi relevate și 
alte aspecte ilus
trative pentru po
tențialul compe
titiv al industriei 
românești. Intre 
acestea se poate 
constata, de pil
dă, că România a 

domenii ca
târi în curs de 
unele produse a 
pe locuitor mai 
țări dezvoltate, 
la oțel (față de 

Marea Britanie, 
cauciuc sintetic

DIN PRESA DE PESTE HOTARE
Articol din ziarul egiptean „Al Ahram“

socială, 
și antiimperialistă — și 

deosebit de relevant 
1965, cînd la cîrma 
României a fost ales 

ge-

național, materializate în edifi
carea a peste 250 de noi platforme 
industriale, însumînd aproximativ 
9 000 de capacități productive. Cu 
alte _ cuvinte, aceasta a însemnat 
că, în ultimii 23 de ani, fiecărei 
zile din viața poporului român i-a 
corespuns punerea în funcțiune a 
unei noi capacități industriale.

Limbajul sintetic al cifrelor 
conturează clar imaginea a ceea 
ce s-ar putea numi vocația con
structivă a poporului român, iar 
noua dimensiune industrială a 
României contemporane a creat toa
te condițiile pentru materializarea 
acestei vocații în dezvoltarea ar
monioasă și eficientă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
asigurind implicit o bază trainică 
egalității reale in drepturi a tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Ca urmare a politicii 
din ultimele două decenii, de repar
tizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, s-a ajuns 
astăzi ca fiecare județ — și sînt 40 
de asemenea unități administrative 
în România, în afara municipiului 
București, capitala țării — să deți
nă fonduri fixe însumînd peste 
20 miliarde lei. Și acest proces de 
creștere — de acum intensivă — 
a potențialului industrial al fie
cărui județ continuă în actualul 
cincinal 1986—1990.

Asemenea realizări, în pofida 
unor dificultăți cu care s-a con
fruntat și cu care se mai confrun-

depășit în multe 
racteristicile unei 
dezvoltare, iar la 
realizat producții 
mari decît multe 
Așa este situația 
Suedia, Marea Britanie, > S.U.A., 
Olanda), cauciuc sintetic (Italia, 
Marea Britanie). fire și fibre sin
tetice (Austria, Canada, Franța), 
aparate de radio (Canada, Italia, 
Marea Britanie), ciment (R.F. Ger
mania, Marea Britanie, Olanda), 
țesături din bumbac (Japonia) etc. 
La o serie de produse, printre care 
acid sulfuric,- tractoare, autoca
mioane, vagoane de marfă, mase 
plastice, frigidere, televizoare. în
călțăminte, s-a realizat o apropiere 
de nivelul producției pe locuitor 
din țările dezvoltate.

Toate aceste prefaceri, ca și 
multe altele care privesc.agricultu
ra, știința, învățămîntul, bine cu
noscute pe plan mondial, întrunesc 
aprecierile elogioase ale specialiș
tilor, ale oamenilor politici, ca și 
ale opiniei publice din, prafctic, 
toate țările lumii.

Conceptul președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea României în principal pe 
baza efortului propriu al poporului 
român implică în același timp și o 
amplă deschidere spre lumea ex
terioară, o deschidere consacrată 
cauzei colaborării și cooperării in
ternaționale reciproc avantajoase, 
destinderii și păcii internaționale" 
— se subliniază în încheierea ar
ticolului.

★

Purtătorul de cuvînt al secretaru
lui general al O.N.U. Javier Perez 
de Cuellar, a anunțat oficial, la Ge
neva, că Marocul și Frontul Polisa
rio au acceptat „cu comentarii și ad- 
notatii" planul de pace pentru Sa
hara Occidentală — informează a- 
genția M.E.N.A.

Ultimii militari ai R. S. A. au părăsit
Angola

PRETORIA 31 (Agerpres). — în 
cadrul acordului de încetare a focu
lui convenit între Africa de Sud, 
Angola și Cuba, care intră în vigoa
re la 1 septembrie, ultimii 1 000 de 
soldați sud-africani au părăsit An
gola, trecînd granița în Namibia, au 
anunțat autoritățile militare din 
Africa de Sud.

Pe de altă parte se relatează că 
un comitet comun militar angolezo- 
sud-african, însărcinat cu suprave
gherea acordului de încetare a focu
lui, a instituit 11 puncte de control 
de-a lungul frontierei de nord a 
Namibiei.

generale ale unui program de redre
sare economică a acestor zone, afec
tate puternic de operațiunile mili
tare desfășurate aici.

într-un 
blicației 
pare la 
tele Organizației 
Africa de Sud-Vest, Sam Nujoma, 
a arătat că în cazul în care grupa
rea sa va forma guvernul în Nami
bia independentă va promova o po
litică de reconciliere cu toate forțele 
politice. El a declarat că toți nami- 
bienii. trebuie să participe la viața 
politică a țării, în cadrul unui sistem 
democratic multipartit.

interviu acordat pu- 
„Weekly Mail", care a- 
Johannesburg. președin- 

Poporului din

hotărîtă crearea unui grup 
care, în afara ajutorului u- 
destinat Fondului O.N.U.

va

31CIUDAD DE GUATEMALA 
(Agerpres). — Datoria externă a 
Americii Centrale — estimată la 
aproximativ 15 miliarde dolari — 
constituie un serios obstacol pentru 
dezvoltarea regiunii, au subliniat 
miniștrii de finanțe centroameri-

BOGOTA 31 (Agerpres). — în dis
cursul rostit în cadful lucrărilor reu
niunii de la Cartagena asupra să
răciei în America Latină, președin
tele Columbiei, Virgilio Barco, a a- 
rătat că datoria externă a generat 
grave dificultăți de ordin economic 
și social în statele regiunii. El a pro?, 
pus un dialog urgent între țările de
bitoare latino-americane și organis
mele financiare internaționale în ve
derea reformulării politicilor de cre
ditare.

Directorul pentru America Latină 
al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Au
gusto Ramirez Ocampo, a reafirmat 
necesitatea exprimată de O.N.U. ca 
resursele financiare 
producerea de arme 
țațe spre eradicarea 
mite agenția Prensa

irosite pentru 
să fie reorien- 
sărăciei, trans- 
Latina.

ORIENTUL MIJLOCIU

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat agenției 
PANA, secretarul general al Organi
zației Unității Africane, Ide Ouma- 
rou, a subliniat că retragerea trupe
lor sud-africane din Angola repre
zintă un pas pozitiv în direcția re
ducerii tensiunii în sudul continen
tului. El și-a exprimat speranța că 
acest pas va fi urmat cît mai rapid 
de retragerea trupelor R.S.A. din 
Namibia și de eradicarea „inaccepta
bilului sistem de apartheid".

Guvernul Angolei a organizat o 
vizită a reprezentanților diplomatici 
ai unor țări occidentale în regiunile 
din sudul țării, de unde s-au retras 
trupele sud-africane, informează 
ziarul „Angola Daily". în cadrul în- 
tilnirii cu aceștia, guvernatorul pro
vinciei Cunene a prezentat liniile

LUANDA 31 (Agerpres). — For
țele militare ale Angolei dau puter
nice lovituri elementelor înarmate 
ale grupării, antiguvernamentale 
Unita. Agenția Angop relatează că 
forțele FAPLA, în cursul unei opera
țiuni desfășurate în Luanda Sul, la 
24 august, au lichidat 15 membri ai 
unei unități Unita,

Se relatează, de asemenea, că for
țele armate naționale au eliberat 
mai mult de 400 de persoane aflate 
în captivitatea elementelor antista
tale. Majoritatea celor ce au trăit 
în captivitate, peste patru ani, erau 
bătrîni și copii. Agenția Angop in
formează că numai in provincia Ma- 
lanje peste 8 000 de persoane, reți
nute cu forța de Unita, au fost eli
berate și sînt integrate activităților 
sociale.

Congresul P.S.D. din R.F. Germania
îngrijorare generată de proporțiile șomajului

® întrevedere saudito-irakiană • Operațiuni militare în sudul 
Libanului ® Demonstrații de protest în teritoriile ocupate de Israel

RYAD 31 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a avut — 
la Jeddah — o întrevedere cu prim 
viceprim-ministrul Irakului, Taha 
Yassin Ramadhan, care i-a remis un 
mesaj din partea președintelui Ira
kului, Saddam Hussein, în legătură 
cu ultimele evoluții ale situației din 
zonă. Au fost discutate, de 
nea, probleme de interes 
privind relațiile interarabe.

Libanului, creată și finanțată de Is
rael. în timpul angajamentelor mili
tare, forțele israeliene de ocupație 
au pierdut un transportor blindat.

aseme- 
reciproc

în ulti-BEIRUT 31 (Agerpres). — 
mele 24 de ore, avioane de luptă is
raeliene au survolat orașul Saida și 
taberele de refugiați palestinieni din 
apropiere. Forțele libaneze de rezis
tență împotriva ocupației au între
prins operațiuni împotriva trupelor 
de ocupație și a unor elemente apar- 
ținînd așa-zisei Armate a Sudului

Forțele israeliene de ocupație și-au 
intensificat prezența în diferite ora
șe, sate și tabere de refugiați pales
tinieni din Cisiordania și Gaza, în 
condițiile în care a Continuat grevă 
generală de protest împotriva ocupa
ției și a practicilor inumane ale au
torităților de ocupație. în mai mul
te localități în care au avut loc de
monstrații ale populației palestinie
ne s-au produs ciocniri cu forțele 
israeliene de intervenție, care au 
utilizat bastoane de cauciuc, arme de 
foc și grenade cu gaze lacrimogene, 
în taberele palestiniene de lingă 
Qalqiliya și El Khalil au fost insti
tuite interdicții de circulație.

Reuniune ministerială a țărilor nordice

Sprijin larg propunerilor 
de creare a zonelor

o • ■■

pacn
KATMANDU 31 (Agerpres). — 

Ministrul nepalez al afacerilor ex
terne, Shailendra Kumar Upadhyaya, 
a declarat în Rashtrya Panchayat 
(parlamentul național) că pînă în 
prezent 96 de state și-au exprimat 
sprijinul pentru propunerea de a 
declara Nepalul zonă a păcii. Avan
sată în 1975, această propunere pre
vede că Nepalul va dezvolta relații 
prietenești cu celelalte state, nu se 
va alătura nici unei alianțe militare 
și că pe teritoriul său nu va fi in
stalată nici o bază militară.

Navele militare cu încărcături nucleare
TOKIO 31 (Agerpres). — Două 

nave militare americane echipate cu 
lansatoare de rachete de croazieră 
„Tomahawk" au sosit la baza nava
lă a S.U.A. din Yokosuka, în pofida 
protestelor opiniei publice nipone, 
care a cerut să nu se permită acce
sul unor asemenea nave în apele 
teritoriale ale Japoniei. Agenția 
Kyodo relevă că este pentru prima 
dată cînd nave de acest tip pătrund 
într-un port japonez. Se reamintește, 
în acest context, că în 1972 Dieta

în Japonia
(parlamentul țarii) ,â adoptat o re-, 
zoluție formulînd cele trei principii 
nenucleare ale țării, respectiv asu
marea obligației de a nu produce, a 
nu poseda și a nu permite prezența 
unor arme nucleare pe teritoriul 
Japoniei.

Participanții la manifestațiile orga
nizate atît in rada portului Yokosu
ka, cit și pe țărm au arătat că pre
zența celor două nave militare ame
ricane reprezintă o încălcare a prin
cipiilor amintite.

BONN 31 (Agerpres). — La Miin
ster au continuat lucrările Congre
sului Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania, principala formațiu
ne de opoziție din această țară. în 
raportul prezentat la congres, pre
ședintele P.S.D., Hans-Jochen Vo
gel, a relevat, între altele, că parti
dul trebuie să acționeze în continua
re pentru o lume liberă de cultul 

, armelor , și al războiului, utilizarea 
' forței, rasism șf opresiune. El a 
^apreciat că schimbările survenite în 
ultimul timp țh relațiile internațio
nale oferă șansa realizării de pro
grese pe calea dezarmării și extin
derii cooperării între țări cu siste
me sociale diferite.

Referindu-se la situația 
din R.F.G., Hans-Jochen Vogel 
arătat că 
deosebit .
constituie un adevărat „scandal1 
a criticat faptul ’
vest-germană actuală cei bogați își 
sporesc averile, îp timp ce situația 
celor săraci se înrăutățește.

într-un mesaj adresat Congresu
lui Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., ce se desfășoară la Miinster, 
liderul principalei centrale sindicale 
vest-germane, Ernst Breit, a scos în 
evidență „efectele dezastruoase" ale 
șomajului în țară, fenomen de masă 
ce afectează practic aproape patru 
milioane de persoane. El a arătat, 
de asemenea, că a sporit șomajul pe 
termen lung, ceea ce subminează 
bazele asigurării sociale pentru mi
lioane de oameni ai muncii.

(Agerpres). — 
sfîrșit lucrări-

STOCKHOLM 31 
La Kiruna au luat 
le reuniunii miniștrilor de externe 
ai țărilor nordice. In comunicatul dat 
publicității, participanții își exprimă 
satisfacția față de începerea proce
sului de lichidare a rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiu
ne din Europa și subliniază nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru realizarea de noi măsuri de re
ducere a armamentelor nucleare 
și convenționale.

în cadrul reuniunii a fost prezen
tat un raport privind activitatea 
grupului de experți ai ministerelor 
de externe ai țărilor nordice, care 
au analizat posibilitatea creării .unei 
zone fără arme nucleare în nordul 
continentului.

Miniștrii prezenti la Kiruna au 
salutat măsurile adoptate în ultimul 
timp în vederea lichidării unor con
flicte regionale.

internă 
a 

menținerea unui nivel 
de ridicat al șomajului 

' " ' 1“ și
că în societatea
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Mișcarea de nealiniere - importantă forță politică 
in lupta pentru dezarmare, pace și progres social

ÎNTILNIRE. Premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, Li 
Peng, s-a întîlnit la Beijing cu o 
delegație de conducători ai unor 
țări insulare din regiunea Pacifi
cului de sud. Cu acest prilej, pre
mierul chinez a subliniat că toate 
țările, indiferent de mărimea lor, 
pot contribui la pacea și dezvol
tarea omenirii, la promovarea re
lațiilor de colaborare.

telor pe calea progresului econo
mic și social.

hannesburg. Clădirea adăpostește 
sediul unei cunoscute organizații 
antiapartheid a Consiliului sud- 
african al bisericilor, precum și 
sediul unei organizații a femeilor 
albe din R.S.A. Împotriva politicii 
de segregație rasială. Mai multe 
persoane au fost rănite. De ase
menea, incendiul izbucnit după ex
plozie a avariat edificiul.

în

I
I

în fiecare an, ziua de 1 septembrie 
este marcată, pe plan mondial, ca 
„Ziua nealinierii", evocîndu-se astfel 
constituirea mișcării țărijor nealinia
te — mișcare ce s-a afirmat și se 
afirmă ca una din marile forțe pro
gresiste ale contemporaneității în 
lupta pentru independență și suvera
nitate națională, 
zarea relațiilor 
înaintarea omenirii pe 
sului și păcii.

Expresie a uriașelor 
revoluționare, politice, 
sociale din perioada . 
luptei anticolonialiste și de emanci
pare națională, mișcarea de nealinie
re a cunoscut de-a lungul anilor un 
proces de continuă dezvoltare. Ea 
și-a lărgit permanent rîndurile. cu- 
prinzind astăzi peste două treimi din 
statele lumii, state cu sisteme eco
nomice. social-politice diferite, pre
cum și mișcări de eliberare națio
nală. animate de preocupări și țeluri 
comune în lupta generală pentru 
apărarea libertății, pentru dezvolta
rea lor independentă, pentru pace și 

• colaborare internațională.
Transformarea mișcării de nealinie

re într-un important factor al vieții 
internaționale este legată nu numai 
de larga ei sferă de cuprindere, ci 
îndeosebi de orientările și obiecti
vele pentru care se pronunță țările 
respective. Liantul de bază al miș
cării țărilor nealiniate îl cdnstituie, 
înainte de toate, apărarea indepen
dentei și suveranității naționale, res
pectarea dreptului inalienabil și 
imprescriptibil al popoarelor de a fi 
stăpîne pe propria lor soartă. în 
același timp, prin înseși preocupările 
lor fundamentale pentru consolidarea 
independentei naționale, pentru îna
intarea pe calea progresului econo
mic și social, țările nealiniate sînt 
vital interesate în înfăptuirea dezar
mării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare. în eliminarea definitivă a 
politicii de forță din relațiile între 
state și solutionarea tuturor proble
melor litigioase exclusiv pe cale paș
nică. prin tratative. Ele se pronunță, 
totodată, pentru afirmarea unor re
lații noi. de deplină egalitate și res
pect reciproc între state, pentru li
chidarea decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace și edificarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Sînt obiective pe care România so
cialistă le promovează cu consec
ventă in întreaga ei politică externă, 
tara noastră, după cum este cunoscut.

pentru democrati- 
internaționale și 

calea progre-

transformări 
economice și 
postbelică, a

participînd de mai multi ani, în ca
litate de invitată, la întreaga activi
tate a mișcării de nealiniere. Acest 
fapt constituie o expresie elocventă 
a relațiilor de strînsă solidaritate și 
colaborare care 1 s-au statornicit între 
România și aceste state; reprezintă o 
pregnantă recunoaștere a justeței și 
realismului politicii externe româ
nești de pace și înțelegere inter
națională. „România — sublinia pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU — 
dă o înaltă apreciere rolului mișcării 
de nealiniere în solutionarea proble
melor grave ale lumii contemporane, 
in afirmarea unei politici noi. demo
cratice, de libertate și independentă, 
de respect al dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber calea dezvoltării

rilor probleme ale lumii contem
porane.

Fără îndoială. în actualele condiții 
internaționale, obiectivul central în 
înfăptuirea căruia sînt interesate 
toate popoarele lumii îl constituie 
oprirea cursei înarmărilor. înfăptui
rea dezarmării. Și, cu satisfacție, se 
poate consemna că în rîndul statelor 
nealiniate se bucură de un larg in
teres . și de apreciere programul 
comblex de dezarmare preconizat de 
România. în vederea lichidării pe 
etape a tuturor armelor nucleare pînă 
la sfîrșitul acestui secol și. în para
lel. reducerea cu 50 la sută, pînă în 
anul 2000, a armamentelor conven
tionale. a efectivelor și cheltuielilor 
militare. încetarea oricăror expe-
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sale economico-sociale. Promovînd o 
politică activă de pace și colaborare 
internațională, bazată pe principiile 
deplinei egalități, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, România — ea însăși tară so
cialistă în curs de dezvoltare — ac
ționează in consens cu obiectivele 
principale ale mișcării de nealiniere, 
este solidară cu acțiunile țărilor nea
liniate și în curs de dezvoltare, pen
tru depășirea problemelor cu care 
sînt confruntate, nentru consolidarea 
independentei naționale și dezvolta
rea lor economică și socială de sine 
stătătoare".

In întărirea și adincirea legăturilor 
României cu statele nealiniate o im
portantă hotărîtoare au avut și au 
întîlnirile conducătorului partidului și 
statului nostru cu șefi de stat și gu
vern. cu alți conducători dintr-un 
mare număr de tari nealiniate, la 
București sau în capitalele acestor 
tari. Evidențiind larga convergentă 
de vederi asupra evoluțiilor din viata 
internațională, identitatea preocupă
rilor pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, documentele 
bilaterale convenite cu aceste prile
juri au dezvoltat și întărit principiile 
noi de relații interstatale, au contri
buit la întărirea solidarității și con
lucrării în lupta pentru solutionarea 
în interesul tuturor popoarelor a ma

riente cu arme nucleare, oprirea mi
litarizării Cosmosului. Este convin
gerea fermă a tării noastre că resur
sele statelor, și în primul rînd ale 
statelor nealiniate, trebuie folosite în 
scopul dezvoltării, și nu irosite în 
cursa înarmărilor.

In același timp. în împrejurările 
actuale, cînd în diferite regiuni ale 
lumii persistă conflicte și stări de 
tensiune — în care sînt implicate, 
din păcate, chiar țări nealiniate — se 
impune ca mișcarea de nealiniere, 
forțele progresiste de pretutindeni 
să militeze ferm pentru încetarea 
oricăror acțiuni militare, pentru tre- 

' cerea la solutionarea tuturor proble
melor litigioase numai și numai pe 
calea tratativelor.

Pe plan economico-social. principa
la problemă cu care sînt confruntate 
țările nealiniate, țările în curs de 
dezvoltare. în general, este lichidarea 
subdezvoltării. Rezolvarea acestei 
probleme, depășirea gravelor dificul
tăți generate de persistența practici- 1 
lor neocolonialiste, de adîncire a de
calajelor dintre bogați și săraci nu 
este posibilă, așa cum a subliniat nu 
o dată tara noastră, decît în condi
țiile intensificării eforturilor proprii 
pentru punerea în valoare a resurse
lor naționale, ale întăririi colaborării 
internaționale, ale întrajutorării din
tre țările nealiniate, în covîrșitoarea

lor majoritate țări în curs de dez
voltare.

întreaga evoluție a evenimentelor 
ilustrează, totodată, necesitatea adop
tării unor măsuri urgente, cu’ carac
ter global în problema datoriilor ex
terne. care împovărează atît de greu 
statele nealiniate si în curs de dez
voltare. pentru restructurarea siste
mului financiar și monetar pe baze 
noi. Desigur, un pas important pe 
această cale l-ar reprezenta materia
lizarea propunerii țărilor nealiniate 
de convocare a unei conferințe inter
naționale în problemele financiare și 
monetare. După cum este cunoscut. 
România s-a pronunțat și acționează 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U., cu 
participarea țărilor în curs de dez
voltare și țărilor dezvoltate. în ve
derea soluționării globale a proble
melor subdezvoltării și elaborării 
principiilor noii ordini economice in
ternaționale.

Fără îndoială, prestigiul sporit al 
mișcării de nealiniere în condițiile 
complexe din lumea contemporană, 
marea diversitate a statelor membre, 
cît și problematica largă care for
mează obiectul preocupărilor comune 
pun în lumină importanta întăririi 
continue a solidarității țărilor neali
niate. a tuturor statelor în curs de 
dezvoltare, ca o premisă esențială a 
înfăptuirii obiectivelor lor fundamen
tale. Este convingerea fermă a 
României socialiste, reafirmată în do
cumentele partidului și statului, că, 
indiferent de deosebirile ce pot 
exista în abordarea unor probleme 
sau altora, trebuie găsită calea spre 
întărirea unității, spre dezvoltarea 
colaborării, spre o conlucrare cît mai 
strînsă în scopul afirmării unei po
litici noi. de deplină egalitate, de 
independentă, pace și înțelegere între 
națiuni.

In ce o privește, țara noastră, așa 
cum a arătat în repetate rînduri 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este hotărîtă să-și 
dezvolte și în v'itor raporturile de 
colaborare și solidaritate 
nealiniate și cele in curs 
tare. în general, cu toate 
și mijlocii, să lărgească 
colaborarea cu aceste state, cu con
vingerea că aceasta servește pe de
plin intereselor tuturor popoarelor, 
cauzei independenței, păcii și pro
gresului în întreaga lume.

REUNIUNE. La Geneva s-a în
cheiat reuniunea reprezentanților 
U.R.S.S. și S.U.A. în legătură cu 
aplicarea tratatului privind limita
rea sistemelor antirachetă. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
părțile au analizat modul de înde
plinire a tratatului. remarCînd. tot
odată. necesitatea de a se rezolva 
unele probleme care provoacă în
grijorarea părților semnatare.

PENTRU CONTINUAREA DIA
LOGULUI. Delegația Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coree
ne. care a participat la convorbiri
le cu o delegație parlamentară din 
Coreea de Sud. a declarat că. după 
patru runde de intîlniri. nu s-a a- 
juns la nici un rezultat, urmînd ca 
delegațiile să se întîlnească din 
nou în luna octombrie. Răspunde
rea pentru lipsa de rezultate con
crete revine în întregime delega
ției sud-coreene — afirmă delega
ția — care subliniază că R.P.D. Co
reeană se pronunță în continuare 
pentru dialogul dintre Nord și Sud. 
pînă la obținerea 1 
fructuoase, această 
punzînd aspirațiilor 
tiunii coreene.

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL 
s-a deschis miercuri, sub deviza 
„Parteneri ai progresului", cea de-a 
26-a ediție a Tîrgului internațional 
de bunuri, de consum. La această 
manifestare participă și întreprin
derile de comerț exterior „Româno- 
export", „Confex" și „Carpați". cu 
o gamă diversificată de tricotaje, 
confecții și covoare manuale. Ex
ponatele prezentate se bucură de o 
apreciere deosebită din par1'a ofi
cialităților, a oamenilor de afaceri 
și a publicului vizitator.

LA NICOSIA, ministrul cipriot 
al afacerilor . externe, Ghiorghios 
lacovou, a discutat cu omologul 
său elen, Karolos Papoulias. ulti
mele evoluții în problema ciprio
tă. Au fost trecute în revistă re
zultatele convorbirilor interciprio- 
te de la Geneva. Ministrul grec a 
subliniat că țara sa sprijină inde
pendența, integritatea teritorială, 
suveranitatea, unitatea, politica de 
nealiniere și demilitarizarea Cipru
lui. Cei doi miniștri au discutat, de 
asemenea, despre relațiile econo
mice dintre Cipru și 
mună.

CERCETĂRI IN COSMOS, 
dimineața zilei de 31 august s-a 
efectuat joncțiunea dintre nava 
cosmică „Soiuz TM-6" și comple
xul științific orbital „Mir" — a- 
nunță agenția T.A.S.S. Incepînd de 
miercuri. echipajul international 
format din cosmonauții 
Vladimir Titov, Musa 
Vladimir Leahov. Valeri Poliakov 
și cercetătorul afgan Abdul Ahad 
Momand a trecut la realizarea unor 
cercetări și experimente comune. 
Programul de activitate al echipa
jului sovieto-afgan la bordul sta
ției „Mir" va dura șase zile, inclu- 
zînd cercetări geofizice si medico- 
biologice. După încheierea progra
mului de cercetări comune. Vladi
mir Leahov și Abdul Ahad Mo
mand se vor întoarce Pe Pămint.

sovietici 
Manarov,
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Piața Co-

BILANȚ TRAGIC. La Ramstein 
a fost dat publicității un nou bilanț 
provizoriu al victimelor gravului 
accident, aviatic înregistrat dumi
nică, la baza militară americană 
din această localitate vest-germa- 
nă. Numărul mortilor este de 62. 
Peste 300 dintre persoanele rănite 
sînt spitalizate, multe aflîndu-se 
în stare gravă.
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unor rezultate 
poziție cores- 

■ largi ale na-

REPUBLICIIPREȘEDINTELE ____________
NICARAGUA, Daniel Ortega Sa
avedra, a declarat — intr-o ședință 
lărgită a guvernului — că S.U.A. 
acționează în direcția creării în re
giune a unui bloc militar împo
triva procesului revoluționar san- 
dinist. El a precizat că se urmă
rește Teintegrarea Consiliului de 
apărare militară centroamericană, 
fără Nicaragua, și transformarea 
lui într-un cap de pod împotriva 
tării sale.

VIZITĂ LA BELGRAD. Pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Branko 
Mikulici. l-a primit De ministrul 
de stat pentru afacerile externe al 
Indiei. Natwar Singh, aflat în vi
zită de lucru la 
cum informează 
au fost abordate 
fiilor bilaterale si

cu tarile 
de dezvol
tările mici 
necontenit

Radu BOGDAN

Belgrad. După 
agenția Taniug, 

aspecte ale rela- 
nrobleme privind 

pregătirile în vederea 
ministeriale a tări’or 
care «e vor desfășura 
B. Mikulicj Si N. Singh 
și problematica extinderii cooperă
rii pe plan economic, științific si 
tehnologic între țările în cues de 
dezvoltare. relevînd necesitatea 
unor noi eforturi în această direc- 

. în scopul angajării tuturor sta-

conferinței 
nealiniate, 

la Nicosia, 
au abordat

NAȚIONALIZARE.
Națională Constituantă 
a adoptat un proiect de lege prin 
care sînt naționalizate resursele 
minerale ale țării. Se prevede li
mitarea exploatării acestora la com
paniile aflate sub controlul statu
lui. De asemenea, 
prospectare sînt 
mai societăților de stat, 
rul minier al 
duce o importantă 
veniturile provenite din export si 
asigură majoritatea materiilor pri
me necesare industriei naționale.

Adunarea 
a Braziliei

activitățile de 
încredințate nu- 

Secto- 
Braziliei își a- 

contributie la

ÎN CAPITALA ARABIEI SAU- 
DITE au început lucrările unei 

, conferințe a Comitetului pentru 
probleme financiare a Consiliului 
de cooperare al Golfului la nive
lul miniștrilor de externe. Parti- 
cipanții dezbat probleme privind 
promovarea de către statele res
pective — Bahrein. Qatar, Kuweit, 
Emiratele Arabe Unite, Oman și 
Arabia Saudită — a unei politici 
financiar-valutare coordonate, ca și 
o serie de măsuri menite să apere 
interesele economiilor lor națio
nale.

PROTECTIONISM. Franța consi
deră că recenta lege privind co
merțul, adoptată de Congresul 
S.U.A. și semnată, de președintele 
Reagan, are un caracter protectio
nist — a declarat. într-o conferin
ță de presă, ministrul francez al 
comerțului exterior. Jean-Marie 
Rausch.

EXPLOZIE. O bombă de maro 
putere a explodat într-o parcare 
din subsolul unui edificiu‘din Jo-

STATELE UNITE au procedat la 
detonarea subterană a unei încăr- 

' caturi nucleare de pînă la 150 kilo- 
tone pe poligonul din Nevada, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
Departamentului Energiei.

ATENTAT TERORIST. în loca
litatea Omagh, la 80 km vest de 
Belfast (Irlanda de Nord), persoa
ne neidentificate âu atacat pe 
șoferul unui camion staționat, in
tervenția forțelor de securitate bri- , 
tanice generind un puternic schimb 
de focuri, soldat cu moartea celor 
trei agresori. De la începutul anu
lui. în Ulster și-au pierdut viata 
peste 70 de oameni, dintre care 21 
de militari britanici din forțele 
staționate în provincie.

EXPERIENȚA. Forțele navale a- 
mericane au realizat a 14-a expe
riență cu racheta balistică inter
continentală cea mai modernă. 
„Trident-2“, a anunțat un purtă
tor de cuvint al Pentagonului. Ra
chetele de tip „Trident-2“ vor fi 
plasate pe submarinele din clasa 
„Ohio".

INUNDAȚII. Ca urmare a ploi
lor torențiale, numeroase cursuri de 
apă din R.P. Chineză au ieșit din 
albie. O situație deosebit de preo- 
cupantă se semna’ează in regiunile 
b-ăzdate de fluviile Hongshui și 
Liujiang, unde autorității-' au luat 
noi măsuri de evacuare a populației. 
Agenția Ch'na Nouă precizează că, 
deși s-au 
teriale și 
activității 
calamitate 
time.

înregistrat pagube ma- 
încetări temporare ale 
economice, în zonele 
nu s-au semnalat vic-
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