
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIII Nr. 12749 Vineri 19 august 1983 6 PAGINI — 50 BANI

CLUJ-NAPOCA

Producție-marfă 
peste prevederiîn întrecerea socialistă desfășurată în intimpinarea zilei de 23 August, oamenii muncii din industria municipiului Cluj- Napoca înscriu noi și importante succese in activitatea productivă. Astfel, pe 7 luni, planul producției-marfă a fost depășit cu 350 milioane lei, produsele noi și modernizate reprezentind 47 la sută din totalul producției livrate. Au fost livrate suplimentar economiei naționale 501 tone mașini și instalații pentru industria ușoară și alimentară, 231 tone utilaje pentru metalurgie, mașini-unelte de prelucrare prin așchiere în valoare de 21 milioane lei, produse de mecanică fină, optică și echipamente hidraulice de peste 13 milioane lei, aparataj electronic și electrotehnic de aproape 10 milioane Iei. (C. Ștefănescu).

ARGEȘ

85 000 tone 
de cărbune in plusHarnicii mineri din bazinul Cimpulungului intîmpină ziua de 23 August cu un succes de seamă : extragerea, peste prevederile planului, a 35 000 tone lignit, minerii de la Cotești re- alizînd o producție suplimentară de 25 000 tone lignit. în fruntea' întrecerii se află brigăzile eentjuse de Gheorghe Buinoiu, Gheorghe Popescu și . Nicolae Stana. Menținerea In stare de funcționare a utilajelor prin lucrări de reparație și întreținere de calitate, ridicarea pregătirii profesionale și generalizarea acordului global sînt cite- va din măsurile care asigură un ritm susținut la extracția cărbunelui. (Gheorghe Cîrstea).

B1CAZ

Importante economii 
de energieîn cinstea zilei de 23 August, oamenii muncii de la Combinatul de lianți și azbociment Bi- caz și-au intensificat eforturile pentru reducerea consumurilor energetice. La cele două linii de ■ producție de la Fabrica de ciment Tașca s-au construit prin autoutilare o instalație de recuperare a căldurii și un analizor de gaze care indică cu precizie perioadele cînd trebuie să funcționeze electrofiltrele de la morile de făină. Ca urmare a acestor măsuri și a altor acțiuni Întreprinse, s-au economisit peste 2 500 tone combustibil convențional și 030 MWh energie electrică. (Constantin Bla- 

govici).

CĂLĂRAȘI

Prin sporirea 
productivității munciiOamenii muncii din unitățile economice ale județului Călărași raportează realizarea unor importante depășiri la producția- marfă, producția netă, productivitatea muncii. Aceste sporuri se regăsesc în livrarea suplimentară a 4 223 tone oțel brut, 1 000 mc agregate minerale de balastieră, 1958 mii lei mașini și utilaje pentru agricultură, 6 670 mc beton celular autoclavizat armat. Cu ' realizări însemnate se înscriu colectivele de la Combinatul siderurgic Călărași, întreprinderea de construcții navale și piese turnate Oltenița, industria cărnii. (Rodica Simionescu).

BAIA MARE ;

Lucrări geologice 
realizate în avansHotărîți să întimplne marea sărbătoare de la 23 August cu rezultate deosebite, minerii și sondorii de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice din Baia Mare au depășit cu peste 32 milioane lei planul la lucrările de cercetare geologică pe perioada trecută din a- cest an. Prin scurtarea timpului de efectuare a acestor lucrări, la o serie de obiective prioritare cu termen de predare in a- cest an ori în anul viitor s-au înregistrat avansuri de .2-4 luni fată de plan, ceea ce creează posibilitatea punerii in exploatare mai devreme a zăcămintelor cercetate. (Gheorghe 

Susa).

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN, 
conducătorul încercat al întregii noastre 

națiuni pe calea edificării 
socialismului și comunismului

„Pe baza faptelor, a realităților, putem afirma cu în
dreptățită mîndrie că Partidul Comunist Român își înde
plinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga 
națiune română pe calea edificării socialismului și comu
nismului, a bunăstării și fericirii poporului".
6 NICOLAE CEAUȘESCU■ Partidul este arhitectul României contemporane ; este inspiratorul și conducătorul tuturor victoriilor poporului nostru în opera măreață de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. De ia partid izvorăște forța care, pune în, -mișcare, toate energiile națiunii, generind, in spațiul de muncă, de speranțe și de împliniri al patriei noastre, transformări revoluționare, prefaceri înnoitoare cum nu au mai avut loc niciodată in istoria multimilenară a poporului român. Sînt, toate acestea, adevăruri noi, vibrante ce s-au întipărit puternic în conștiința tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, in anii rodnici de după 23 August 1944. Pe astfel de adevăruri se întemeiază unitatea puternică, indestructibilă a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Recent, la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, desfășurată la începutul acestei luni — lună in care sărbătorim ziua noastră națională, 23 August — secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia intr-o sinteză edificatoare că „in anii construcției socialiste — odată cu transformarea revoluționară a societății noastre — partidul nostru s-a transformat in- țr-o puternică forță socială, care își îndeplinește cu cinste inalta sa misiune istorică, răspunde pe deplin năzuințelor națiunii noastre socialiste, asigură făurirea cu succes a socialismului și comunismului în România".înseși faptele, realitățile patriei, viața oamenilor săi atestă în mod convingător justețea acestor aprecieri — temei de legitimă min- drie pentru comuniști, pentru întregul nostru popor. Devenit partid de masă, tot mai puternic, unit, Partidul Comunist Român înscrie în traiectoria istoriei sale, ca o perioadă distinctă — s-ar putea spune de afirmare plenară a potențialului său catalizator la scara întregii societăți — perioada de după cel de-al IX-lea Congres. Programul politic și de dezvoltare economico- socială adoptat de Congresul al IX-lea al partidului — validat, în cei

18 ani care s-au scurs de atunci, ca deplin corespunzător realităților și cerințelor României, aspirațiilor națiunii noastre — poartă incrustată adine pecetea gîndirii cutezătoare, de profundă originalitate a secretarului general al partidului, fiind rezultatul bogatei sale experiențe politico-orga- nizatorice, al îndelungatei sale activități revoluționare.în mod organic, în gîndirea social- politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, locul central îl ocupă elaborările novatoare, de o remarcabilă originalitate, privind rolul conducător al partidului comunist in so-
Conf. univ. dr.

Brîndușa ȘTEFĂNESCUcietatea noastră. Revine secretarului general al partidului marele merit de a fi elaborat o concepție unitară, armonioasă, fundamentată științific, privind locul și rolul partidului in sistemul complex al democrației noastre socialiste, legitățile creșterii acestui rol in opera de edificare a noii societăți.Pornind de la eroictjl drum de luptă al partidului, incă din anii grei ai activității ilegale, de la argumentele istoriei contemporane, de la faptul incontestabil că P.C.R. s-a afirmat permanent, în toți cei 39 de ani ai libertății patriei, ca factor decisiv in revoluția și construcția socialistă, ca forță politică conducătoare a societății, recunoscută și urmată de întregul popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 : „în actualul stadiu de dezvoltare a societății socialiste românești, in condițiile dezvoltării democrației socialiste, ale perfecționării cadrului democratic de participare a maselor populare Ia conducerea tuturor sectoarelor, partidului nostru îi revine înalta misiune de a constitui forța politică organizatoare și dinamizatoare a întregii activități economico-sociale".Partidul — ca și ceilalți factori ai organizării instituționale a societății noastre — constituie un organism politic viu. în continuă transformare, aflat în raport nemijlocit cu muta

țiile revoluționare din viața econo- 
mico-socială a țării, cu schimbările rapide ce impun mobilitate, adoptarea unor forme, căi și modalități noi de exercitare a rolului său conducător. Constituie o certitudine faptul că rolul partidului nu mai poate fi judecat in concepția valabila.-’ir"., momentul creării sale și nici în concepția ce era actuală în diversele etape ale evoluției societății noastre. Partidul, ca orice organism viu, ca orice organism politic, a cunoscut și cunoaște transformări în raport cu schimbările care au loc în viața economică și social-politică a țării. Pătruns organic în celulele organismului economico-social, prezent în toate sectoarele de activitate, partidul nostru se afirmă cu adevărat ca un partid de masă, ca exponentul nemijlocit al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului popor, centrul vital al societății noastre socialiste.Exercitarea rolului conducător al partidului are un caracter esențial- mente politic, conducerea societății realizîndu-se pe calea convingerii argumentate, pri.n activitatea plină de dăruire a comuniștilor pusă în slujba poporului. O atare concepție își are sorgintea in realitatea istorică vie care atestă cu putere că politica partidului este organic legată de năzuințele vitale ale poporului, pe care le slujește cu credință și consecvență. Ținînd seama de sublinierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia se impune a fi analizată mai temeinic problema rolului conducător al partidului — nu în concepția îngustă că partidul stă undeva și comandă iar alții trebuie să execute — este necesar să evidențiem faptul că partidul este, intr-adevăr, exponentul politic, comuniștii asumindu-și rolul istoric de a promova o concepție revoluționară, ei fiind direct exponenți ai clasei muncitoare, luptători pentru înfăptuirea, în strinsă legătură și împreună cu clasa muncitoare și celelalte categorii sociale, a obiectivelor dezvoltării ' economico-sociale ă patriei.Osmoza partid-mase populare constituie, azi. nu numai o cerință,
(Continuare în pag. a IV-a)

Din manie imnlimn socialiste ale acestor ani t

> Prin realizarea și intrarea în funcțiune a unor noi și moderne capacități de producție, Combinatul
% de îngrășăminte chimice din Bacău a devenit una dintre unitățile importante ale industriei noastre so- 
() cialiste. Instalațiile și liniile tehnologice de mare capacitate ale combinatului produc însemnate cantități 1 
(j de îngrășăminte care contribuie la sporirea recoltelor agriculturii țării, la lărgirea și diversificarea con- ț 

tinuă a exporturilor românești, \

Aceste noi construcții, aceste zvelte linii, pe care, tinerețe, pui semnele luminii, 
Să lumineze trainic acest curat pămînt, prin iapta mîinii tale și-a minții,

de ne-nlrlnt!

...Și astăzi „răsună valea“ de cîntul tinereții 
revoluționare, cîntul avîntat al muncii 

și dragostei de patrie
...Sint acolo, în miezul Dobrogei, mii și mii de 

tineri, făurind Dunării albie uriașă spre Mare, p,ă- 
trunzind în straturile adinei ale granitului dobro
gean, frîngîndu-i cerbicia așa cum frîngeau cer
bicia munților cu 35. de ani în urmă, la Bum- 
bești-Livezeni și la Salva-Vișeu, în tinerețea lor re
voluționară, părinții și bunicii lor...

...Sînt acolo, ia Rovinari și la Anina șisturilor bi
tuminoase, mii și mii de tineri, inaintind metodic 
în straturile dense ale pădurilor carbonizate in 
îndepărtate ere geologice, trimițînd spre marile ter
mocentrale energia condensată a materiei, așa cum 
înaintașii lor, in zorii libertății noastre, la Agnitg- 
Botorca și la Ceanul Mare-Cluj, descopereau marea 
bucurie a construcției noii lumi...

...Sînt acolo, la Ostrovul Mare, mii și mii de ti
neri, ridicind nou baraj în calea Dunării la Por
țile de Fier, pregătind turbinele unei noi și pu
ternice vetre energetice, așa cum alte mii și mii 
de tineri, la vremea lor, au zidit cetăți de lumină 
in munții Bicazului, in cei ai Argeșului, la Motru 
și la Lotru...

...Sînt acolo, în cîmpia Bărăganului, în cimpia 
Burnasului, in cea a Olteniei, în toată Cîmpia Ro
mână mii și mii de tineri care răspund PREZENT 
chemării însuflețitoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, desferecind forța fertilă a pămîntului așa 
cum, la îndemnul partidului, în anii de început ai 
revoluției socialiste,'generația anterioară a pus mina 
pe unelte îndepărtind ruinele războiului de pe fața 
satelor și orașelor noastre, disciplinînd șuvoaiele 
din lunca Prutului, croind drum spre lumina solară 
griului de aur, griului unei vieți mai bune...

Uzina, ogorul, laboratorul sînt minunatele 
șantiere — adevărate școli ale muncii și vieții re
voluționare — în care se formează și se călesc 
caracterele, personalități.e schimbului nostru de 
mîine... Școli cu luminile permanent aprin
se în care, așa cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru pe pro
blemele muncii organizatorice și politico-educative, 
se însușesc răspunderea și disciplina muncitorească, 
se cucerește încrederea în propriile forțe, înfruntîn- 
du-se cu curaj, cu dăruire și abnegație orice greu
tăți, se trăiește plenar satisfacția autodepășirii spe
cifice OMULUI NOU, omul dăruit intereselor gene
rale ale societății, însuflețit de fierbinte patriotism 
revoluționar.

Ei, mii și mii de tineri, prezenți pe toate marile 
șantiere ale țării, trăiesc și muncesc in chip comu
nist, exploited îndrăzneț magistralele progresului, nă
zuind cu toată ființa lor spre culmi tot mai înalte 
de civilizație ; poartă în conștiințe și in inimi acea 
flacără veșnic vie a spiritului muncitoresc, revolu
ționar, aprinsă de partid cu trei decenii și jumă
tate in urmă și care asigură neîncetat tinerețea 
robustă, clocotitoare a României socialiste. Pe aces
te șantiere, străbătute de același romantism revo
luționar al înaintașilor, tinerii celui mai luminos ev 
din intreaga cronică a patriei, evul Nicolae 
Ceaușescu, duc mai departe glorioasa tradiție, plă
mădind, cu gindul și cu fapta lor, viitorul de aur 
al României, comunismul.

PAGINA A III-A

Astăzi, în jurul orei 18,30, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct, de la Stadionul ,,23 August“ din Capitală, 
manifestarea dedicată împlinirii a 35 de ani de la organizarea 
primelor șantiere naționale ale tineretului.

în August, lună încărcată de istorie, evocatoare a luptelor noastre pentru eliberare și independență națională, a împlinirilor pe care le aduce anotimpul verii și socialismului in viața poporului român și a noastră, a fiecăruia, sintem, iată, chemați din nou să medităm asupra rolului creator al conștiinței in calitatea transformărilor revoluționare din țara noastră și să acționăm pentru dinamizarea lui.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Mangalia ne-a lărgit fruntariile înțelegerii, definită încă de mult de conducătorul partidului și statului nostru, a faptului că numai includerea intimă și firească in practica social-politică, în munca organizatorică a partidului, a conștiinței umane, educarea ei permanentă la școala marilor idealuri ale socialismului și comunismului pot asigura izbinda de zi cu zi, in toate sferele

de activitate, a aces'tor idealuri.Conștiința stă la temelia tuturor creațiilor u- mane și de calitatea ei depinde și calitatea oricăror transformări in viața oamenilor și popoarelor. Acesta este un adevăr puternic ilustrat

și fierbinte al recoltelor, ne-am simțit mindri, acum pa și altădată, de aprecierile pe care secretarul general al partidului le-a făcut la adresa muncii noastre artistice, totodată conștiința ne o- bligă să fim intru totul de acord atunci cind ne
însemnări de Ion BRAD

de reușitele istorice ale socialismului românesc, mai ales din ultimii optsprezece ani. Aceste adevăruri sintem chemați să le slujim noi, cei care sintem numiți creatori de frumos, deci factori implicați nemijlocit în do- bîndirea sporului de frumusețe a spiritualității naționale, a voinței de luptă pentru îmbogățirea ei continuă. Prin oameni și pentru oameni, cum .sună acest proverbial adagiu al filozofiei noastre de viață, al filozofiei noastre politice. Iar dacă, la ceasul sincer

cheamă și cînd ne cere să depășim lucrările bune de pînă acum, să le corectăm pe cele mediocre, slabe sau chiar greșite, dovedind, astfel,. că înțelegem noi, în primul rînd, sensul superior al conștiinței în modelarea fizionomiei spirituale a societății românești de azi.Acel patos revoluționar, romantic, necesar vieții și luptei oamenilor din patria noastră, întrupării lui sensibile în opere majore de artă, în literatură, în teatru. în muzică, în cinematografie.

va dărui aripi mari și rezistente preocupărilor noastre de a crea opere la înălțimea veacului 20. străbătut de atitea curente contradictorii, unele, din păcate, ostile omului, esenței umane, progresului umanității. Aripile slabe nu pot rezista încercărilor temerare, luptei cu unele din aceste curente. Numai armătura de oțel a conștiinței, a unei conștiințe libere, a- vansate. revoluționare, poate să le dea tăria victoriei, convingerea că ea este întotdeauna posibilă, că merită să te bați pentru dobîndirea ei. Este vorba deci de o poziție și de o lucrare colectivă, dar și de una a fiecărui artist, a fiecărei conștiințe. La o asemenea bătălie și la o asemenea victorie ne-a chemat din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, acum. în luna lui august, încărcată de istorie, de sensurile unui destin creator, luminat cu generozitate de căldura soarelui și hrănit de rodnicia ploilor de vară.



PAGINA 2 SCIN7EIA — vineri 19 august 1983

^^^^S îNINDUSTRIE

La strinsul recoltei - toate forțele satelor!5
Nimic din roadele toamnei să ® se piardă ?

BACĂU .

Se muncește cu grijă 
pentru ca nici un bob 

să nu se iroseascăîn toate unitățile agricole cooperatiste și de stat din județul Bacău, cultivatoare de fasole pentru boabe în ogor propriu, se muncește cu răspundere la strinsul recoltei. Această lucrare se desfășoară intens îndeosebi în unitățile din consiliile agroindustriale Podu Turcului, Filipești, Parincea și Dealu Morii, unde cooperatorii au ieșit la recoltare imediat ce majoritatea păstăilor s-au îngălbenit, iar boabele din păstăile superioare s-au întărit. La Ungureni, de exemplu, unitate din consiliul agroindustrial Parincea, trei echipe de cooperatori, conduse de inginerii Silvia Stoian și Octavian Fuioagă, lucrează zilnic pe solele de la Bibirești și Botești. Oamenii smulg tufele, iar două combine, bine reglate, treieră staționar. Pentru ca nimic din recoltă să nu. se piardă, pe jos au fost așternute folii de polietilenă, preșuri, saci etc. Inginerul Ion Cucu, președintele unității, ne-a spus că întreaga producție recoltată este treierată și transportată în aceeași zi la baza de recepție. Acționîn- du-se astfel, în trei zile s-a strîns recolta de pe jumătate din cele 100 de hectare aflată în cultură. Imediat după recoltare, șase tractoare ară terenul în vederea însămînțării lui cu grîu și orz de toamnă.Munca la culesul fasolei este bine organizată și în cooperativele agricole Parincea și Păncești din același consiliu agroindustrial., Tovarășul Petre Călin, președintele consiliului, ne spune că în aceste unități nu se așteaptă ca toate plantele să se îngălbenească și apoi să se treacă la recoltat. Fasolea este strînsă selectiv, pe măsură ce se coace. Pe a- ceeași solă se trece de două și de trei ori. la interval de cîteva zile. Ritmul in care se muncește oferă garanția că întreaga producție de fasole de pe cele 400 hectare va fi adunată și depozitată în cîteva zile.Forțe mari — mecanice și umane — sînt concentrate la culesul fasolei și în cooperativele agricole din Săucești, Răchitoasa, Glăvănești *i  Motoșeni. Din situația operativă a- Ilătă la direcția 'agrrcdlă județeană am reținut, că,,, îp/ulțimelejîouă zile/ 8-a strîns producția-■•cie ‘Pe~ SO'ff-iiec^" tare din cfele 2,220 hectare aflate in cultură. în același' timp, mâi mult' de jumătate din recolta adunată a fost treierată și înmagazinată. Există toate condițiile ca întreaga recoltă de fasole să fie strînsă și depozitată în bune condiții în tot județul, chiar în cursul acestei săptă- mîni. Pentru aceasta trebuie impulsionate lucrările și în unitățile cooperatiste din consiliile agroindustriale Gheorghe Gheorghiu-Dej și Sascut, unde culesul fasolei este în- tîrziat în unele cooperative agricole. Timpul înaintat impune o mobilizare mai mare de forte pentru ca si în unitățile agricole din aceste consilii agroindustriale recoltarea să se încheie repede și fără pierderi.
Gheorcjhe BALTA corespondentul „Scinteii*

CĂLĂRAȘ!
Măsuri operative pentru 
intensificarea culesului 

florii-soareluiRecoltarea florii-soarelui a început și în unitățile agricole din județul Călărași. Miercuri seara, comandamentul județean pentru agricultură a constatat că, în ziua respectivă, în citeva consilii agroindustriale nu a fost realizată viteza de lucru. Care sînt motivele ? Combinele prevăzute cu echipamente special pregătite în acest scop nu au fost reparate în totalitate. De asemenea, unele din echipamentele pentru recoltarea florii-soarelui aduse din județul Arad prezintă defecțiuni și, ca atare, nu pot fi folosite. Așadar, se lucrează încă la repararea unor combine și echipamente de recoltat, se mai solicită piese de schimb. Și asta in condițiile în care, intr-un timp record, trebuie strînsă recolta de floa- rea-soarelui de pe 45 000 hectare.în consiliile agroindustriale Bor- cea, Budești, Călărași, Vlad Țepeș, Dragalina și Sărulești, viteza zilnică nu a fost atinsă deoarece se lucrează cu .un număr redus de combine. Bunăoară, în consiliul agroindustrial Borcea, cele 8 echipamente pentru recoltarea florii-soarelui aduse de la Arad sînt defecte. Și cele 30 de com

bine de la S.M.A. Budești se află în aceeași situație. Unitățile din consiliul agroindustrial Călărași dispun de 59 combine, dar nu pot fi folosite în totalitate din lipsă de carburanți. Miercuri, la C.A.P. Brincoveni, din 30 de combine au lucrat doar trei. La Sărulești, 38 de combine nu sînt încă reparate. Toate aceste neajunsuri se reflectă în ritmul lent de lucru la recoltarea florii-soarelui.Lucrurile nu stau bine nici în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Vlad Țepeș. Deși recoltarea a început luni, 15 august, cu șapte combine, totuși pînă miercuri seara s-a strîns recolta doar de pe 50 hectare. Și nu intimplător ! Din cele șapte combine au funcționat, în medie, doar trei. Oricîte eforturi ar fi depus mecanizatorii Vasile Bidescu, Constantin Iordache și Panait Pietră- reanu, ei n-ar fi reușit să recolteze și suprafețele stabilite pentru tovarășii lor de muncă — Ion Radu, Anton Șăpunăreanu, Mircea Iordache și Nistor Ioniță — care, în lipsa unor piese de schimb pentru combine, au făcut doar act de prezență la cîmp.Se poate afirma deci că în județul Călărași recoltarea florii-soarelui nu se desfășoară in ritmul stabilit. De aceea, comandamentul județean pentru agricultură a decis ca, înce- pînd de joi, direcția generală pentru agricultură și trustul județean S.M.A. să intervină de urgență, prin măsuri hotărite, pentru a fi puse în stare de funcționare toate combinele, care, odată intrate în lanuri, să lucreze la întreaga capacitate. Totodată, avînd în vedere volumul mare de lucrări ce trebuie executat s-a hotărit să se organizeze recoltarea manuală a florii-soarelui, la această acțiune urmind să fie mobilizați numeroși cooperatori și alți locuitori ai satelor. întrucît campania este abia la început, măsurile bune luate de comandamentul județean pentru agricultură trebuie respectate întocmai, în toate unitățile agricole din județ, astfel ca în cîteva zile intreaga recoltă să ajungă din lanuri la bazele de recepție.
Rodica S1M1ONESCU corespondentul „Scinteii"

ARGEȘ
Legumele — sortate 
prin „sita exigenței11Comitetul județean, Ar^eș al .P.C.R. a stabilit mășuri pentru asigurarea forței de muncă și a mijloacelor de transport necesare recoltării și valorificării legumelor și fructelor, lucrări care acum sint în plină desfășurare. Am urmărit cu ce rezultate se soldează aplicarea acestor măsuri în bazinul legumicol Topoloveni, care deține circa o treime din suprafața cultivată Cu legume in întregul județ.Dintru inceput am reținut aprecierea tovarășului Ionel Gherghina, directorul asociației legumicole Topoloveni : „Am cultivat cu legume o suprafață de aproape 1 500 hectare, în pofida condițiilor climatice nefavorabile din primele luni ale anului, vom obține recolte . superioare față de anul precedent și, drept rezultat, vom livra la fondul de stat cantități mari de legume. Ceea ce ne preocupă acum este să strîngem la timp și fără pierderi întreaga producție și să întreținem culturile in mod exemplar, pentru ca acestea să rodească o perioadă cît mai îndelungată". Dar, înainte de a relata despre organizarea și desfășurarea culesului, se cuvine să menționăm recoltele bune obținute de fermele conduse de inginerii Gheorghe Găină, Alexandru Cotigă, Aurică Băcescu, Gheorghe Catrinu, Florian Anastasescu și Ion Iordaneseu.Pentru ca recoltarea și livrarea legumelor să se facă eșalonat, au fost stabilite grafice pe zile și chiar pe ore. în săptămîna in curs urmează să fie recoltate, zilnic, 35- tone roșii, 10 tone cartofi și 20 tone fasole păstăi, precum și importante cantități de vinete, ardei și rădăcinoase. Norma zilnică de lucru pe o persoană, la cules, e de 240 kg. Confruntînd graficele de recoltare cu realizările din ultima perioadă, rezultă că zilnic au fost culese cantități mai mari decît cele prevăzute. Este urmarea faptului că formațiile de culegători sint dotate cu toate cele necesare, că oamenii încep lucrul dis-de-dimineață și-l încheie după apusul soarelui. De asemenea, mijloacele de transport sînt repartizate pe formații de culegători, in funcție de cantitatea de legume ce o au de recoltat, astfel incit să nu rămînă produse peste noapte în cîmp.O atenție deosebită se acordă sortării legumelor înainte de a fi livrate. Sortarea se face in șoproane improvizate sau în cîmp, la capetele tarlalelor, în același timo cu recoltarea. în această privință merită 

apreciată inițiativa conducerii asociației ca toate legumele care „cad" la sortare să fie semiindustrializate în cadrul fermelor. Din aceste legume se pregătesc, după rețete anume stabilite, zarzavaturi pentru ciorbe sau supe, murături și alte sortimente ce sint vîndute unităților cu cantine proprii. Ferma nr. 5, care are un sector special pentru semiindustria- lizarea legumelor, a pregătit. în butoaie de cîte 100 kg, 50 tone de zarzavat pentru ciorbe și murături asortate, iar ferma nr. 7 a preparat pentru consumurile colective 10 tone de bulion. Asociația dispune și de 235 hectare ocupate cu culturi succesive : varză de toamnă, fasole păstăi și castraveți. Plantele arată frumos și promit o recoltă bună. De îngrijirea lor se ocupă acum 300 de oameni care, manual sau mecanic, execută prașilele necesare și aplică udările atunci cînd plantele au nevoie.Așa se desfășoară activitatea, în- tr-o zi obișnuită de lucru, la asociația legumioolă din Topoloveni. socotită una dintre cele mai mari și mai bune unități de profil din județ. Dar dacă în fermele acestei asociații, legumele bine îngrijite asigură producții mari, care sînt recoltate și sortate prin „sita exigenței", nu același lucru se poate spune despre alte unități agricole din județ, unde producțiile sînt mici, cu mult sub posibilități. Aceasta și explică de ce livrările la fondul de stat pe ansamblul județului se situează la un nivel scăzut.
Gheorcjhe CÎRSTEA 
Aurel PAPAD1UC

VASLUI
Un ultim examen înainte 
ca mașinile să intre 

în lanuriMecanizatorii, cooperatorii, ceilalți lucrători din unitățile agricole din județul Vaslui s-au pregătit temeinic pentru strîngerea rapidă a recoltei în vederea prevenirii oricăror pierderi. La centrele de reparații din Huși și Fălciu au fost montate echipamentele pe toate combinele ce vor fi folosite la recoltarea florii-soarelui și se lucra de zor la repararea ultimelor combine CS 4 pentru porumb. De la inginerul " Constantin. Dumbrăveanu, direcțorul triatului.' județean al S.M.A-,,. .aflăm cș, fi.ȘȘ, cum ă stabilit cdrtîandamentul. .țeân' pentru agricultură, acțiunea de reparare, revizuire și echipare a combinelor ce vor lucra la recoltarea culturilor prășitoare a fost declanșată foarte de timpuriu. Ca urmare, pînă miercuri, 17 august, toate cele 260 de combine pentru floarea-soarelui au fost reparate și echipate, putînd intra în lanuri. în acest fel, recolta de pe cele aproape 15 000 hectare va putea fi strînsă in cel mult două Zile bune de lucru.De aceeași, răspundere s-a dat dovadă și la pregătirea combinelor pentru porumb. E firesc, mecanizatorii vor avea foarte mult de muncă. Din 185 combine CS 4, revizuite în totalitate, 85 la sută au de acum montate echipamentele de recoltare. Și se lucrează, în continuare, intens. Cele 50 de combine CARP, de mare randament, au fost primele echipate pentru recoltare. Sint pregătite, de asemenea, și peste 580 remorci, care, împreună cu un mare număr de atelaje și camioane, vor transporta produsele din cîmp.Așadar, exceptînd un număr de combine CS 4, la care montarea echipamentelor de recoltare se va termina cel tîrziu la 20 august, pregătirile sînt aproape încheiate. Este însă absolut necesar ca și cele cinci comisii de recepție pentru combine să treacă de urgență la verificarea exigentă și la probarea fiecărei mașini în lan. Și aceasta pentru că acum — și nu mai tîrziu — trebuie înlăturate eventualele defecțiuni. Dealtfel, pregătirile pot fi considerate încheiate' numai odată cu recepția exigentă a mașinilor.Și lucrările de reparare a spațiilor de păstrare au intrat în stadiul final. De la întreprinderea de specialitate aflăm că au fost procurate 11 000 panouri pentru montarea unor pătule suplimentare în 13 baze volante. Organizarea acestor baze va asigura depozitarea mai rapidă a produselor și economisirea carburanților. Totodată, reparațiile la utilajele de descărcare se vor încheia cel tîrziu la 20 august. Datorită măsurilor întreprinse, capacitatea zilnică de preluare a produselor a crescut în acest an la peste 10 000 tone. Ceea ce va duce, bineînțeles, la scurtarea timpului de recoltare și depozitare a recoltei și, implicit, la evitarea stagnărilor și pierderilor.
Petru NECULAcorespondentul „Scinteii”

Activitate bine organizată, plină de răspundere 
pentru realizarea exemplară a planului 
pe această lună, pe întregul an!

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 
se poate asigura numai într-un climat de ordine

în bătălia pentru a da țării cit mal mult cărbune, minerii de la Lupeni se afirmă prin rezultate pozitive : 10 000 tone de cărbune cocsificabil extras peste plan in perioada care a trecut din acest an. Sint realizări demne de prestigiul de care se bucură acest harnic colectiv muncitoresc. Se regăsesc în aceste rezultate și efectele măsurilor privind trecerea la programul de lucru de 8 ore. Bunăoară, productivitatea muncii în abataje este acum cu aproape 2,5 tone mai mare pe post, ceea ce creează condiții ca zilnic să se extragă cu 800—900 tone mai mult cărbune. Sint brigăzi ce lucrează cu complexe mecanizate, ca. de exemplu, cele conduse de Matyus Lâszlo și Mihai Blaga, de la sectorul III, care obțin în mod constant productivități între 19—20 tone cărbune pe post.— Se poate deci aprecia cu deplin temei — spunea la recenta adunare generală a oamenilor muncii directorul întreprinderii miniere Lupeni, inginerul Titus Costache — că introducerea noului program de lucru a permis o mai bună organizare a producției și a muncii, aprovizionarea corespunzătoare a locurilor de muncă din subteran, respectarea graficelor de revizii, întreținerea judicioasă a utilajelor și instalațiilor din dotare și respectarea tehnologiilor de lucru, creîndu-se, totodată, condiții pentru odihna minerilor și refacerea capacității lor de muncă. ,Și totuși, se poate munci mat bine, există reale posibilități pentru fructificarea mai eficientă, în interesul sporirii producției, a avantajelor noului program de lucru. Iată ce am aflat în cursul investigațiilor noastre pe această temă.— Ce facem, tovarășe ministru, cu absentomanii, chiar nu există ac pen- tru cojocul lor 1 — întreba minerul șef de brigadă Ion Buduliceanu, in cadrul uneirdisepții cu ministrul mi-, • nelor; aflat zilele trecute printre minerii, de la Lupeni. Și nu sînt mulți, ci doar cîțiva cei care ne dqu de furcă cu disciplina. Cred că se impun măsuri mai hotărîte față de cei ce nu înțeleg rigorile disciplinei muncitorești. Să fiu mai concret. Dacă unui om din brigadă îi vine rîndul să-și ia ziua liberă programată, eu iau măsuri din timp pentru a-1 înlocui cu altcineva. Dar dacă lipsește nemotivat, n-am nici o soluție. la îndemină, recurg la improvizații, ceea ce are consecințe asupra producției, deci asupra realizărilor întregii brigăzi. Unii s-au cam învățat să-și ia ziua programată, să lipsească nemotivat ziua următoare, mai urmează o duminică și, uite așa, din 7 zile ei lucrează numai patru. în aceste condiții, desigur, se dezorganizează și activitatea în cadrul brigăzii.Problema, ridicată de minerul Ion Buduliceanu are un suport real. Un combiner, de exemplu, poate fi înlocuit — dacă se știe din vreme că va lipsi — de un lăcătuș sau electromecanic policalificat de la altă brigadă sau din sectorul de întreținere și reparații. Dar dacă se lucrează fără un asemenea muncitor calificat, intr-un singur schimb se poate pier-

- o probăLa întreprinderea mecanică din Roman, 70 la sută din producția ce se realizează în prezent o reprezintă produsele noi și modernizate. Acest rezultat este urmarea directă a acțiunilor întreprinse, a preocupărilor consecvente, susținute ale întregului colectiv pentru adaptarea producției la cerințele beneficiarilor interni și ale partenerilor externi. Tocmai pentru satisfacerea acestor cerințe, în ultimii ani s-au asimilat in fabricație numeroase tipuri noi de mașini-unel- te. în anul 1980, de pildă, se fabricau numai 8 tipuri de strunguri carusel, așa-numite „din prima generație", cu comenzi clasice. în acest an se fabrică 21 de tipuri de strunguri moderne, deci de aproape trei ori mai multe, în citeva zeci de variante, cu diametre de prelucrare intre 500 și 10 000 mm, din care majoritatea sint prevăzute cu comandă numerică, magazie de scule, acționări in curent continuu și multe alte elemente care reprezintă cele mai recente noutăți în acest domeniu. Tot în anul 1980, se fabricau 8 tipuri simple de mașini de prelucrare a lemnului, iar in prezent se realizează 30 de tipuri de mașini, cu înalt grad de automatizare și cu un număr complex de operații ce pot fi executate.Despre mobilurile care determină un asemenea ritm de înnoire a producției ne-a vorbit inginerul Con
stantin Geosanu, directorul întreprinderii :— în condițiile ritmului actual al progresului tehnic, o unitate de producție nu poate supraviețui dacă nu ține pasul cu noutățile care apar pe plan mondial. Acest profund adevăr, subliniat în repetate rînduri de secretarul general al partidului, a fost bine înțeles și asimilat printr-o susținută muncă politico-educativă de întregul colectiv al întreprinderii, de la conducere pină la muncitor. Practic, acțiunea a început prin întărirea compartimentului de proiectare, care cuprinde în prezent 200 de oameni, prin stimularea spiritului creator, a inițiativei tuturor cadrelor tehnice, maiștrilor, muncitorilor, prin organi

și disciplină fermă în muncăde o producție de 12—14 tone de cărbune. Ce pierde cel care a absentat o zi nemotivat ? Calculele arată că, in medie, cîștigul i se diminuează cu 1 600 lei — retribuția pentru postul nerealizat, sporul de vechime pe luna respectivă, alte drepturi și gratuități.Dar să revenim la exemplul brigăzii lui Ion Buduliceanu, de altminteri om destoinic și priceput organizator, în acest an, brigada lui nu și-a realizat ritmic sarcinile de plan la extracția de cărbune. Chiar în aceste condiții, in ultima lună,' de exemplu, ciștigul mediu al unui om din brigadă a fost de 5 300 lei. Prin comparație, brigada lui Matyus Lâszlo, care extrage sistematic importante cantități de cărbune peste plan, a realizat în aceeași lună o retribuție medie pe o persoană de 6100 lei, deci cu 800 lei mai mult. Să fie doar o întîmplare faptul că, in aceeași 
Din experiența minerilor din Lupeni
perioadă, In brigada lui Ion Buduliceanu s-au înregistrat de două ori mai multe absențe nemotivate și învoiri decît in brigada lui Matyus 7 Fără îndoială, nu ! întotdeauna, rezultatele in producție și, bineînțeles, ciștigurile minerilor sînt legate direct de disciplina muncii.Cum se muncește în brigada Iul Matyus ? în bună înțelegere, cu exigență și în perfectă ordine, ca în- tr-o familie. Oamenii din brigadă discută deschis, cu răspundere, sarcinile de producție, stabilesc precis ce are de făcut fiecare în schimbul de lucru. în săptămîna și in luna respectivă. Ei sint întotdeauna primii la coborîrea în mină șl ajung mai devreme la fronturile de lucru pentru a executa, împreună cu minerii din schimbul precedent, anumite operațiuni ce necesită un volum mai mare de muncă. Rămîn aceiași buni tovarăși și prieteni și după ce își termină programul de lucru.— Am înțeles că la dv. In brigadă fiecare_are atribuții precis determi- dacă un om nunate. Ce se întimplă are o problemă personală și poate veni la lucru ?— Toți știu că în brigada noastră n-au ce căuta oamenii certați cu disciplina, chiulangiii — precizează Matyus Lâszlo. Dacă apare cîte unul și nu se dă pe brazdă, ne descotorosim repede de el. Dar dacă un om are un necaz în viața sa personală, sărim cu toții să-1 ajutăm. Pentru asemenea cazuri de excepție avem întotdeauna soluții organizatorice In brigadă, oamenii sînt pregătiți pentru a-și asuma și alte atribuții în activitatea din subteran. Dar, rețineți, nimeni n-are Obrazul să lipsească fără un motiv întemeiat da la lucru. Și nici interesul.— Trebuie să recunoaștem cinstit, deschis că în unele brigăzi s-a creat

ÎNNOIREA PRODUSELOR
a capacității creatoarezarea unui sistem eficient de cunoaștere a noutăților din domeniul nostru și chiar a evoluției exigentelor și necesităților beneficiarilor.— Puteți concretiza această legătură cu beneficiarii produselor pe care le realizați ?— în decursul timpului, de cînd fabricăm strunguri carusel, am livrat partenerilor din țară și de peste hotare aproape 2 000 astfel de mașini. Se părea la un moment dat că piața pentru aceste utilaje se saturase, fapt care ar fi dus la scăderea producției noastre. Atunci, am organizat colec
La întreprinderea mecanică din Roman
tive de specialiști, pe care le-am trimis la posibilii noștri beneficiari ; Combinatul de utilaj greu din Iași, întreprinderea de construcții de mașini din Reșița, Combinatul siderurgic Galați ș.a. Aici, specialiștii din unitatea noastră au analizat pe fluxurile tehnologice posibilitățile de folosire a strungurilor carusel. Cu acest prilej am constatat că este încă nevoie de asemenea strunguri, dar de tipuri mai diversificate și perfecționate, față de cele pe care le aveam în fabricație. Atunci am- trecut deîn- dată la asimilarea în fabricație a unor asemenea tipuri de mașini- unelte pe care le oferim acum pieței, în plus, procesul de fabricație a devenit mai flexibil și acum avem posibilitatea de a pune la dispoziția oricărui beneficiar intern sau partener extern multe variante dimensionale și funcționale de strunguri carusel.Exemplul dat mai sus de directorul Întreprinderii are corespondente și în ce privește producția de mașini-unel- te pentru prelucrarea lemnului, precum și în cea mai nouă categorie de utilaje asimilate în fabricație, cele destinate industriei metalurgice. Ex

un climat de toleranță față de anumite abateri de la disciplina muncii — este de părere tehnicianul Alcxa 
Furdui, secretarul comitetului de partid de la sectorul IV al minei. Cind se întîmplă că un om încalcă normele riguroase ale disciplinei, mai auzi cîte un șef de brigadă care-i ia apărarea : „Să-l iertăm, de data asta, că-i bun miner !“. Dar îl iertăm o dată, de două ori, îi motivăm retroactiv absențele, și așa prinde curaj să ignore regulile de muncă precis stabilite. Mina noastră, prin grija partidului, a fost dotată cu utilaje dintre derne. Beneficiem de celente de lucru și, de să pretindem tuturor exemplară in muncă.dacă din neatenția unor oameni sau datorită întreținerii necorespunzătoare o combină se defectează — și două ore reparăm la ea, atunci nu 

cele mai mo- condiții ex- aceea, trebuie o comportare Toți știm că

putem tăia 5—10 tone de cărbune. Ca atare, de ce să fim toleranți față de cel care nu respectă munca ortacilor lor ?Opinii asemănătoare am reținut și de la alți interlocutori. Ei au adus în discuție cazuri concrete. Unii muncitori care obișnuiau să-și părăsească locul de muncă înainte de terminarea programului de lucru, cum ar fi Mocanu Grigore, Dolhai Vasile, Cirlescu Costică, Bolosin Gheorghe, au fost judecați aspru, cu exigență, în colectivele din care fac parte, pentru atitudinea lor. Cu __ v. _____aceste prilejuri însă, minerii au re- luționară. pe care vrem să le păstrămlevat și faptul că, uneori;1 tonul în- - -- disciplinei l-au dat chiar maiștrii sau șefi! de brigadă. De fapt, în general în mină ar trebui să crească și să se afirme mai pregnant rolul și răspunderea maistrului ca organizator al procesului de producție. Pentru că practica a dovedit că indisciplina înflorește mai ales acolo unde munca nu e bine organizată. Bunăoară, dacă aprovizionarea cu materiale a frontului de lucru nu se desfășoară ritmic, oamenii stau degeaba în loc să producă ; la fel, dacă un utilaj nu este reparat la timp sau în mod corespunzător.— Va trebui' să ne preocupe mai mult problema educării oamenilor în spiritul exigențelor ordinii și disciplinei muncitorești — ne spune tovarășul Nicolae Gomoi. secretar adjunct al comitetului de partid pe mină. Oricîte utilaje noi, perfecționate, vom avea, nu vom putea obține un spor de producție pe măsură dacă oamenii nu se vor adapta Ia normele riguroase de muncă pe care ‘ ...cinedacă nu noi, în primul rînd. organizația de partid, comuniștii. în ultima vreme, au venit mulți oameni în mi-
le să impune tehnica modernă. Și facă acest efort educațional 

periența cîștigată, rezultatele bune obținute în direcția diversificării producției au mobilizat specialiștii din compartimentul de proiectare, care in prezent au finalizate documentațiile cîtorva tipuri noi de utilaje, cum ar fi mașinile-unelte pentru fabricarea rulmenților, ce pot intra în fabricație imediat ce sint solicitate.Dar poate cel mai ilustrativ exemplu pentru modul în care constructorii de mașini din Roman au înțeles să acționeze pentru adaptarea producției la cerințele economiei naționale este una din recentele fapte 

de muncă cu care, pe bună dreptate, se mîndrește întregul colectiv al întreprinderii. La începutul lunii mai a acestui an. conducerea de partid, și de stat a încredințat oamenilor muncii din întreprindere o sarcină deosebit de grea, de înaltă răspundere : realizarea, în numai două luni și jumătate, a cite două perechi de linii automate — una de cojit și șlefuit, cealaltă de broșat — destinate finisării sîrmei și barelor. Termenul scurt în care trebuiau executate utilajele, complexitatea acestor tipuri de linii (una formată din 5 și alta din 3 agregate) au pus probleme deosebite atît proiectanților, cît și muncitorilor, specialiștilor din întreprindere și unitățile colaboratoare, cu atît mai mult cu cit astfel de linii se realizau pentru prima dată in țară. Desigur, s-ar putea scrie multe despre eforturile făcute, despre abnegația cu care au muncit strungarul Robert Fîcă, rectificatorul Ion Moisei, electricienii Pavel Dumea și Constantin Roman, inginerii Mircea Vasilian și Gheorghe Corbu și mulți, multi alții. Dar cheia succesului, care a asigurat îndeplinirea la timp a sarcinii Încredințate a fost perfecta or- 

nerit, desigur îndemnați și de posibilitatea obținerii unui cîștig mai ridicat. Dar în minerit se poate cîștiga bine numai dacă se muncește in ordine și disciplină, dacă se extrage cărbune cit mai mult. Adică, in funcție de rezultatele muncii fiecăruia. Cind conducerea administrativă a minei hotărăște desfacerea contractului de muncă al unui angajat care a nesocotit sistematic normele disciplinei de producție — și este firesc să fie așa, pentru că în minerit nu trebuie acceptați decît cei hotărîți să muncească, să-și facă conștiincios ț datoria — trebuie să ne întrebăm și noi, tovarășii lui de muncă, dacă n-am greșit atunci cind i-am tolerat prima și a doua abatere. Se spune, pe drept cuvint, că acolo unde-i lege nu-i tocmeală 1 Așa-i și cu legile muncii. Iată de ce comitetul de partid și-a propus să discute deschis cu oamenii, cu minerii, aplicarea unor măsuri menite să instituie o ordine și o disciplină ferme la toate locurile de muncă.Despre ce măsuri este vorba ? Notăm succint cîteva dintre acestea s programarea judicioasă, pe tot parcursul săptămînii de lucru, a zilei de odihnă ce se acordă celor ce lucrează în subteran, în funcție de necesitățile organizării corespunzătoare a producției ; pontajul prezenței la lucru și evidența producției realizate în fiecare zi să se facă numai de maistru ; ținîndu-se seama de ziua liberă acordată în plus pe săptămină, învoirile de la lucru pentru motive bine întemeiate să se acorde numai de conducerea minei, cu avizul președintelui comitetului sindicatului ; se interzice motivarea retroactivă a absențelor de la lucru.— Sîntem un colectiv muncitoresc cu tradiții de rnuncă și luptă revo- și să le ■continuăm cu cinste — ne Spune inginerul Dumitru Dănciules- cu, director tehnic al minei. Dorim să fim un colectiv exemplu și din punctul de vedere al organizării și disciplinei muncii. în activitatea oricărei întreprinderi, organizarea și disciplina nu pot fi despărțite, ele se influențează reciproc. De aceea, sîntem siguri că întărind continuu ordinea și disciplina, asigurînd permanent o bună organizare a muncii, cu actualele capacități de producție putem spori și mai substanțial extracția de cărbune. Disciplina este de fapt cel mai productiv „utilaj" în stăpinirea fiecărui om al muncii, este o expresie a înaltei conștiințe muncitorești, un factor hotărîtor in realizarea planului.O concepție sănătoasă despre muncă, despre ordine și disciplină, despre răspunderea fermă cu care trebuie acționat pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, care trebuie puternic înrădăcinată in rîndurile colectivelor minerești din Valea Jiului, de la care țara așteaptă cantități tot mai mari de cărbune cocsificabil și energetic.
Corneliu CARLAN 
Sabin CERBU

în acțiuneganlzare a muncii, despre care ne-a vorbit tovarășul Ștefan Antoci, ingi-i nerul-șef al întreprinderii.— Imediat ce am primit această sarcină s-au întocmit programe riguroase de lucru, pe operații, oameni și termene, precizează interlocutorul. De asemenea, s-au organizat pentru fiecare linie in parte formații complexe de lucru pe trei schimburi, în care, alături de muncitori, am repartizat ingineri, proiectanți, controlori de calitate. Comitetul de partid și conducerea unității au încredințat conducerea acestor formații celor mai buni comuniști și specialiști : maiștrii Iordache Tihon, Nicolae Scu- taru, loan Prisăcaru și inginerul Vasile Ciobanu. Săptăminal au fost organizate, la locurile de muncă, a- nalize detaliate cu privire la mersul lucrărilor. Ia care au participat reprezentanți ai comitetului județean de partid, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și unităților colaboratoare. Ușor nu a fost, dar s-a dovedit că orice sarcină este pe deplin realizabilă cind munca este bine organizată, cînd toți factorii de răspundere se angajează efectiv in înfăptuirea ei.Intr-adevăr, învingătoare în această luptă cu timpul și greutățile, pe care ie implică orice început, au fost abnegația, spiritul revoluționar cu care constructorii de mașini din Roman, ajutați de diferiți factori de răspundere au acționat pentru înfăptuirea sarcinii încredințate de conducerea partidului. Acest adevărat examen al capacității de mobilizare a muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea mecanică din Roman evidențiază autenticul spirit revoluționar ce animă un destoinic colectiv muncitoresc. Iar faptul că. in șapte luni, planul a fost depășit cu 21,4 milioane lei la producția de strunguri carusel și cu 154 tone la producția de mașini pentru prelucrarea lemnu-..- lui concretizează această atmosferă de muncă entuziastă.
Constantin BLAGOV1CI 
corespondentul „Scinteii"
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.„Și astăzi „răsună valea“ de cîntul tinereții revoluționare,
< cîntul avîntat al muncii și dragostei de patrie

File din istoria romantismului revoluționar

@ Pentru a șterge rănile războiului, in anul 1945 partidul a che
mat tineretul să-și unească forțele in brigăzi de reconstrucție. La început 
— 422 de brigăzi, cuprinzînd 12 000 de brigadieri ; LA SFlRSlTUL ANU
LUI 1947, NUMĂRUL BRIGADIERILOR SE RIDICA LA 96 000'.

© In 1948 au fost constituite primele șantiere naționale ale tine
retului :

— Conducta de gaz metan Agnita-Botorca ;
— Conducta de gaz metan Ceanu Mare - Cluj ;
— Căile ferate Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu ;
— îndiguirea zonei din Lunca Prutului superior.

Pe aceste șantiere, și pe alte cîteva, peste 70 000 de tineri mun
citori, țărani, studenți și elevi au realizat peste 90 de kilometri căi ferate, 
peste 200 de poduri și viaducte, 33 de tuneluri, 56 kilometri de diguri, 
48 kilometri de conducte de gaz metan.

® In continuare, s-au organizat noi șantiere naționale ale tinere
tului, contribuții de seamă la înălțarea unor mari obiective din anii de 
început ai construcției socialiste :

— Combinatul siderurgic Hunedoara ;
- Fabrica de rulmenți din Bîrlad ; 

'5<; -Termocentrala Ovidiu. II ;
— Hidrocentrala de la Bicaz ; M
- Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" ;
— Stadionul „23 Augusf.
în total, IN PERIOADA 1947-1974 AU FOST ORGANIZATE 77 DE 

ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI, din care 10 la obiective indus
triale, 8 la hidrocentrale, termocentrale și conducte de gaz, 32 la șosele 
și căi ferate, 7 la aeroporturi, gări și autogări, 10 la obiective social- 
culturale și 10 la obiective agricole.

Aici e soare, soare puternic. Și un vînt ușor, strecurat din adîncul cîmpiei teleormănene, de acolo de unde se aude bubuind înfundat tunetul norilor. Plouă, undeva spre Dunăre, dar aici lumina solară îmbăiază totul cu generozitate. Tricolorul flutură în vîrful catargului din mijlocul careului. La piciorul catargului, comandanții brigăzilor de tineret din județele Vilcea, Galați, Buzău, Teleorman, Mureș și cel al unității de militari iși prezintă pe rînd raportul. Sutele de tineri în salopete, albastre, rînduiți în front, ascultă atenți, emoționați. Simt alături umărul celor care, cu 35 de ani în urmă, au format brigada Teleorman la Bumbești-Livezeni și la Salva- Vișeu. Tinerii de atunci se țin bine, se țin drept, doar ochii le sînt umeziți de aducerile amim- te. Sînt iarăși în front, sînt iarăși in careul. în care se raportează fapte de muncă pilduitoare. Rostesc ca și atunci, „prezent !“, însă astăzi alături de nepoții lor.De dimineață, înainte de adunarea în careu, o brigadă de tineri, întoarsă de pe șantierul marilor canale de irigații, pătrundea pe porțile taberei cîn- tînd același cîntec, cîntecul lor
Generația 1948 in dialog 

cu generația 1983

Imaginile de mai sus, din anul 1948, ne readuc in memorie clocotitoarea atmosferă 
de muncă de pe șantierul național al tineretului de la Bumbești-Livezeni. Emoționante 
mărturii ale romantismului revoluționar al tinerei generații de acum trei decenii și 
jumătate a cărei semnătură se regăsește pe chipul unor mari construcții ale 

socialismului

Prezenți pe șantierele de astâzi
© După 1974, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 

privind îmbunătățirea activității de muncă și educație a tinerei generații. 
Uniunea Tineretului Comunist organizează noi șantiere naționale ale tine
retului, pentru realizarea unor însemnate obiective de investiții. VALOA
REA LUCRĂRILOR ÎNCREDINȚATE TINERILOR SE RIDICĂ LA PESTE 15 MI
LIARDE LEI, CUPRINZÎND :

— Șantiere ale tineretului 2,5 miliarde lei ;
— Lucrări în sprijinul producției 6,5 miliarde lei ;
— Lucrări în agricultură 2,7 miliarde lei ;
— Lucrări în silvicultură 200 milioane lei ;
- Lucrări de recuperare a materialelor refolosibile 600 milioane lei;
— Alte lucrări 2,7 miliarde lei.
Șantierele muncii patriotice s-au transformat în adevărate școli de 

formare și educare comunistă a tinerei generații, cuprinzînd in uriașul 
lor amfiteatru productiv milioane de tineri.

• ÎN PREZENT FUNCȚIONEAZĂ 9 ȘANTIERE NAȚIONALE, 37 
ȘANTIERE JUDEȚENE Șl 192 ȘANTIERE LOCALE ALE TINERETULUI. Printre 
cele mai importante se numără : Canalul Dunăre — Marea Neagră ; 
Hidrocentrala r,Porțile de Fier II" ; Exploatarea minieră Rovinari ; Cen
trala termoelectrică Drobeta-Turnu Severin ; Combinatul minier Motru ; 
Combinatul petrochimic Midia ; Centrala termoelectrică pe șisturi 
bituminoase Anina ; Sistemul de desecări București-Nord ; Sistemul de 
irigații și îmbunătățiri funciare Viișoara-Nord.

• In următorii ani, munca patriotică a tineretului va cunoaște o 
puternică dezvoltare : vor fi încheiate lucrările la actualele obiective și vor 
fi organizate noi șantiere naționale în domeniul mineritului, energiei, 
petrolului; de asemenea, tinerii își vor aduce o contribuție însemnată la 
realizarea Programului național pentru asigurarea unor producții agricole 
stabile și sigure. în acest sens, se vor organiza 12 șantiere naționale ale 
tineretului, care vor înfăptui lucrări de imbunătățiri funciare pe o supra
față de 500 000 hectare.

— Mă gîndesc —■ le mărturisea veteranilor Ion Dumitrache, activist al U.T.C. — dacă și noi, tinerii de azi, vom putea să evocăm, cînd vom fi la virsta dumneavoastră, cu aceeași emoție, clipele de acum, întimplări- le de acum, bucuria reușitelor... La dumneavoastră parcă și necazurile de atunci, și greutățile învinse au aura romantică a marii satisfacții că semnătura muncii v-a rămas in istorie.— Le veți evoca și voi cu a- ceeași mindrie, vă vor ii de o mie de ori mai scumpe faptele voastre de muncă, pentru că ele se constituie ca biografie a voastră, o biografie a unui timp cum nu a mai cunoscut țara pină acum — i-a răspuns Jeane Cos- tea, veteranul de la Bumbești- Livezeni. Și, gîndiți-vă, ce coincidență fericită ca, exact în aceste zile de aniversare a 35 de ani de la deschiderea primelor șantiere naționale ale tineretului, partidul să cheme întregul popor, îndeosebi tineretul, la înfăptuirea Programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pămîntului. Este un program de importanță vitală pentru dezvoltarea agriculturii, un program, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, care reprezintă cea mai importantă lucrare realizată pină acum in patria noastră. Da, veți avea mîndria' constructorilor unei o- pere care corespunde intereselor celor mai înalte ale generației actuale și ale generațiilor viitoare.— Lucram la patron și l-am părăsit in acea primăvară, mer- gind cu brigada la Bumbești- Livezeni — spune Lucian Ăn- cu, astăzi secretar al comitetului de partid în cooperația meșteșugărească a Alexandriei. Aveam să mă întorc in iunie și să particip la actul naționalizării. Partidul ne-a dat in grijă, nouă tinerilor, moara mecanică din Alexandria. Șantierul mă învățase să lupt pentru viitorul de azi.— Unii dintre noî acolo am învățat carte, pe șantier — continuă Miron Geacarel. Alții au învățat meserie. Mulți acolo au înțeles ce înseamnă solidaritate muncitorească, ce înseamnă să te depășești pe tine însuți, dă- ruindu-te unei cauze nobile. Visam, la focurile noastre de tabără, seara, după ce lăsam uneltele cu care atacam munții, visam la viitor ; dar nu ni-1 puteam închipui in toată frumusețea lui de acum. Puteam să ne închipuim noi Alexandria de astăzi cu urbanistica ei Îndrăzneață, cu platforma ei industrială ultramodernă de acum ? Lucrind atunci pe defileu ne pregăteam insă pe noi înșine pentru construcțiile de azi. Așa s-au pregătit și cei din brigada Constanța pentru platformele industriale de acolo, și cei de la Hunedoara, de la Iași, de Ia Bucu
Școală a muncii, a abnegației 

muncitorești

Sîntem în cîmpia teleormă- neană, netedă ca un uriaș disc multicolor, pe care sînt trasate clar uriașe artere de irigație de zeci și zeci de kilometri. La a- cest imaginar foc de tabără se deapănă întimplările de acum, apar chipurile tinerilor de acum, cu gîndurile lor, cu năzuințele lor, cu speranțele și bucuriile lor. Dumitru Tisianu, comandantul șantierului, își amintește „debutul" uneia dintre brigăzi.— I-am primit Ia gară cu tot fastul cuvenit — povestește el — le-am spus că și prin munca lor, aici, în cîmpie, peste 20 de mii de hectare de pă- mînt vor primi apa necesară plantelor prin 400 de kilometri de conductă, prin efectuarea a 4 milioane de metri cubi de te- rasamente. Le-am mai spus că își vor pune semnătura de constructori pe șapte stații de pompare ultramoderne. Erau entu

de acum 35 de ani, de pe defileul Jiului : „Răsună valea, răsună valea, de la Bumbeștl la Livezeni"...Poate tot așa, în lumina . puternică a zilei de vară, la tabăra tineretului de pe șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră o brigadă se întoarce din „defileul" de la Cumpăna-Ba- sarabi, cîntind „Răsună valea, răsună valea...", sau alt cîntec, al zilei de azi, cum i-am auzit pe tinerii din Galați rostindu-și aici cintecul lor despre faptele de muncă din cimpia teleormă- neană ; sau poate, pe Șantierul național al tineretului de la termocentrala Aninei, unde i-am întîlnit pe tineri ridicînd un coș de fuim de peste 200 de metri, sau la „Porțile de Fier II". construind barajul in calea Dunării, sau la Midia-Năvodari, sau la termocentrala de la Drobeta- Turnu Severin. Flacăra romantismului revoluționar, a marilor construcții ale viitorului, aprinsă de tineri la chemarea partidului cu 35 de ani in urmă și-a întețit nemăsurat lumina, cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, mobilizînd zeci și zeci de mii de uteciști la înfăptuirea celor mai cutezătoare obiective iile acestei epoci fără precedent în istoria României.

rești, de Ia Cluj, de la Timișoara. Totul s-a schimbat din temelii, doar deviza noastră a rămas aceeași, proaspătă, neclintită în lupta cu timpul, deviza, noastră comunistă : ■ „Să dăm obiectivul înainte de termen !“ Generațiile de atunci au învățat la școala muncii patriotice să-și construiască destinul. Sutele de șantiere ale tineretului, organizate de-a lungul acestor ani, au contribuit din plin la formarea unor generații de constructori entuziaști, oameni care nu se tem de greutăți. Și au transmis mereu mai departe ștafeta : „înainte de termen !“ Mai ales în epoca de mari transformări revoluționare inaugurată de cel de-ai IX-lea Congres al partidului, această deviză ne-a înflăcărat conștiințele. O _ știu, pentru că, de peste treizeci de ani lucrez în cadrul oficiului județean al forțelor de muncă și mii și mii de tineri au fost îndrumați de noi spre șantierele marilor platforme industriale din întreaga- țară. Am discutat cu el, le-am cunoscut gîndurile, speranțele, hotăririle. Un tineret care pornea altfel înarmat în luptă, un tineret pregătit temeinic în școli de toate felurile, instruit, capabil să minuiască mașini moderne, să descifreze tainele chimiei și ale fizicii și să le aplice în practică. Nu mai înfruntau muntele cu tirnăcopul, ci cu mașini de mare randament. Zeci și zeci de șantiere, mii de fabrici și uzine au prins viață prin priceperea și hărnicia lor. Așa s-au construit drumuri de fier și șosele, termo și hidrocentrale, • combinate siderurgice, Bicazul, Porțile de Fier și Lotrul... îmi amintesc anul 1974, începutul lui, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat noi direcții de acțiune pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității tineretului, inițiind organizarea șantierelor naționale conduse de tineri, cu brigăzi permanente in care, mai cu seamă tineretul din școli și universități, să lucreze citeva luni, zi de zi. Așa cum este și acest șantier al Viișoarei...îl ascultam atenți cu toții, fiecare revăzîndu-și drumul său, amintindu-și șantierele sale, cu întimplările lor, cu tovarășii de muncă, probînd cu destinele noastre o întreagă epocă istorică de mărețe împliniri. Dintre cei de față — generația Iui 1948 — unii sînt ingineri de drumuri și poduri, alții directori de uzine, unii sînt cărturari, alții răspund de bunul mers al unor șantiere de construcții... „Parcă ne aflăm la un foc de tabără, ca și atunci, pe vremea dumneavoastră..." — a rostit unul dintre tinerii de față. Și așa era. numai că „focul de tabără" din această zi de vară reunea in juru-i și generațiile de mîlne de muncitori specialiști în electronică și cibernetică, pe viitorii ingineri ai uzinelor automatizate, pe cei ce vor gospodări științific milioanele de hectare.

ziasmați. Totul li se părea neobișnuit — și chiar era neobișnuit pentru ei. tineri de la oraș, învățați cu asfaltul și palma de grădină publică. Da, își spuneau, merită să pui umărul, merită să gîndești și să acționezi, să ataci cîmpia, să-i creezi sistemul circulator ! înțelegeam perfect starea lor sufletească, dar mai știam că. va veni momentul greu, momentul de după prima întilnire cu pămîntul, cînd vîntul șl ploaia îți cer să strîngi din dinți, să respecți disciplina aspră a muncii, să te indirjești în înfruntarea cu adversitățile naturii, să nu te ferești de noroi, să nu-ți pierzi răbdarea, să-I ajuți pe cel de lingă tine să nu-și piardă cumpătul. Șeful de brigadă părea bun, ales de ei în orașul din care veniseră. Era serios, dar cam moale, am socotit eu după ce l-am observat o vreme, in
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„CEAUȘESCU - TINERII 1“

Intîlnirile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, con
stituie momente de neuitat din viața brigadierilor de pe șantierele naționale ale 

tineretului

ciuda aparențelor date de un ton de comandă cam prea evident. Disciplina nu se impune cu forța, ea este rezultatul înțelegerii profunde a realității asupra căreia acționezi conștient și responsabil. Una este să pătrunzi adîncul științei fizicii la biroul tău de acasă, in camera ta asigurată de părinți, într-un apartament confortabil, supunindu-te unei discipline școlare, care este altceva decît disciplina șantierului. Cu totul alt lucru este să acționezi aici, infruntînd greutăți, care pot fi- învinse numai prin acțiune colectivă, gîndită colectiv, asumată colectiv. La această încercare de rezistență unii au cedat. Aveau printre ei un coleg mai energic, mai dinamic, tare in argument contradictoriu, cu orice preț, derutant. Disciplina izvorîtă numai din comandă simplă sărea în aer, replica dizolvantă avea în ea cartușul zeflemelei, al observației ironice, exasperante. Ce te faci cu un astfel de om care concentrează atenția admirativă a celorlalți ? Cum îl pui la punct. ? Nu era prost ! Dimpotrivă ! Nu era nici rău intenționat, altfel nu ar fi venit pe șantier. Dar clocotea in el un surplus de energie, care se canaliza greșit. Am analizat rezultatele brigăzii : erau slabe. Am gindit mult, vă spun sincer, am suferit pentru ei, m-am temut de gîndul care mi-a încolțit în minte, la un moment dat — să-I trimit acasă pe recalcitrant ! Dar era o rezolvare ? I-am adunat pe toți și am pus în discuție cazul. I-am lăsat să judece, să fiarbă in sosul lor, să întoarcă și pe o față și pe alta totul. Simțeau și ei că nu mâi era de glumă, că răspunderea
„Slntem mindri că participăm 

la mărețul program 
de transformare a naturii"

— Poate n-o să vă vină să credeți, dar eu aici am învățat ce înseamnă oboseala, oboseala cu folos și — să nu vă mirați 1 — ce satisfacție poate să-ți dea cind vezi că in urma ta se ridică o stație de pompare sau un canal de irigații, cum e cel numit CD 6 — mărturisea șeful brigăzii Galați, Lucian Jercăia- nu, elev in anul III la un liceu industrial de pe malul Dunării. La început m-am temut — multă muncă, muncă grea și — — ziceam noi — muncă brută ! îmi priveam palmele și le-am întrebat : „Ce știți să faceți și ce o să puteți să faceți? Aici hu e vorba de ecuații cu două sau mai multe necunoscute"...— Chiar, aici nu e vorba de ecuații... , ..— Dar, pînă la urmă, .de ecuații era vorba, dar nu știam încă, de cele mai complicate și mai pretențioase ecuații. Aici nu sapi un șanț și gata. Nu ridici o stație de pompare și-ți 6pui rece : poate veni apa. Dacă faci așa. n-ai înțeles nimic din tot ce se intimplă ! Aminteam de oboseală, de cea fizică ! Dar cit de sprintenă devine mintea sub apăsarea oboselii fizice numai cel care toarnă cu miinile lui plăcile de beton ale canalului înțelege și simte, sau cel. care fixează conductele, sau cel care pune cărămida la stația de pompare. „Ce știți voi, măi băieți, îmi spunea tata la plecare, v-am cam ferit de greutăți, cerîndu-vă numai să tociți cartea !“ Se temea, dar s-a temut degeaba. Am să-i spun la întoarcere, că am lucrat și eu in picioarele goale, aici, ca și el în tinerețe, dar nu pentru că nu am avut încălțări, ci pentru că îmi era mai ușor în pămîntul reavăn. Mă feream la început de noroi ca de ioc ! Acum îmi și place, acuma cînd am înțeles ce forță creatoare, de viață, e în el, cum prinde el bobul de grîu, cum îl hrănește și-l trimite spre lumină, in

ie aparține, că rezultatele în muncă nu le făceau cinste... Au fost aspri cu comandantul brigăzii ; au fost aspri cu ei înșiși și au fost mult, mult mai aspri ■ cu „idolul" lor de ieri. Au drămuit totul cu severitate , și au ajuns la o concluzie surprinzătoare : i-au propus acestuia din urmă șefia brigăzii !— Și ce ați făcut, cum ați intervenit să puneți lucrurile la punct, să restabiliți...— Ce să restabilesc 1 într-o fracțiune de secundă m-am ho- tărît să fiu de acord cu hotărî- rea lor !— Ați riscat.— Dar merita. Ajunseseră la această hotărire după o chibzuință profundă.— Șl cum a acționat noul șef de brigadă ? Cit de repede a venit eșecul ?— Nu a fost nici un eșec. Dimpotrivă ! Tînărul s-a dezmeticit. I s-a luat, cum se spune, jucăria. Trebuia să dovedească repede că este, într-ade- văr, capabil să-i conducă pe toți ceilalți, să-i organizeze, să-i mobilizeze cu convingere la treabă. Și a făcut-o !— Putea să fie altfel...— Adevărat, putea. Dar atunci s-ar fi autoexclus și tot reorganizam brigada pe baze sănătoase. Vedeți, acesta este șantierul tineretului : o școală de muncă și viață comunistă — cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — o școală a spiritului revoluționar în care tinerii au conducerea, participă efectiv Ia muncă, dar învață să și răspundă. cu gîndul și fapta, de munca lor.

sut.indu-I. N-aș mai vrea să văd păminttil acoperit cu asfalt decît atit cit e strict necesar pentru că, să știți, pămîntul este o ecuație ale cărei necunoscute le rezolvăm noi, acum, participind cu tot sufletul la o nouă stare a lui, potrivit cu planurile noastre de viitor.11 ascult și mă gîndesc cum ar putea fi definit romantismul acestui timp, romantism revoluționar izvorind din ecuația vie a oboselii câre face mințea mai sprintenă 1Ion Căzănaru a absolvit un liceu de imbunătățiri funciare. Lucrează de cițiva ani „in domeniu", cum spune el. Ca tehnician. „Cea mai frumoasă meserie!", mărturisește cu mindrie. „Și printre cele mai grele" — observăm noi. „Meseria e după cum o vede fiecare — ne dă replica. Dacă-i place, e cea mai bună ; dacă nu-i place, e un coșmar 1 Eu zic că știu ce am ales. Nu vedeți ce viitor are ? întreaga țară iși concentrează forțele să construiască unul dintre obiectivele de importanță vitală pentru agricultura noastră : programul de 
Ginduri tinerești de viitor, pentru viitor... Ți se dezvăluie in 

toată frumusețea lor, fie că te întîmpină pe schelele de la înăl
țimea barajului de la Porțile de Fier II, fie că ți se mărtur'sesc 
pe Șantierul Canalului Dunăre - Marea Neagră, fie că sint rostite 
aici, la Viișoara-Nord, pe șantierul marilor recolte ale agricul
turii intensive de miine sau pe Șantierul minier de la Rovinari. 
S-au născut șl cresc pe solul bogat al muncii eroice a gene
rațiilor mai virstnice, ginduri nutrite de romantismul revoluțio
nar al mărețelor înfăptuiri socialiste ale celei mai fertile epoci 
din întreaga istorie a României, epoca inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Ginduri de viitor, pentru viitor, definind o nouă generație de 
constructori crescută de comuniști cu toată grija și răspunderea, 
făurind biografia eroică a acestot ani plini de lumină, asigu- 
rind tinerețea continuă a patriei.

Dlonisie ȘINCAN 
Stan Ș- EFAN

transformare a naturii, de irigații, desecări și de combatere a eroziunii solului. «Trebuia să rămii țăran — îmi spuneau ai mei. Iubești pămîntul 1» Păi, am și rămas țăran, dar înțelegind rosturile pămintului altfel decit cei virstnici, ca un constructor. Un președinte de C.A.P., uitin- du-se la canalele pe care le săpam, mi-a spus : «Stricați pă- mintul, băiete !» Am strins din dinți — omul nu înțelegea prea bine, el vedea numai recolta din prima toamnă care bătea la ușă ; n-o vedea pe aceea din anii viitori, dublată și triplată. El se gindea la planul lui imediat. De aceea îi privea cu o anumită îndoială pe brigadierii care ordonau pămîntul. Dar prezența brigadierilor nu este dpar un fapt de muncă, ea este o șansă de a realiza viitorul mai, bun, mai prosperii*  „Și ce s-a mai întîmplat ?“. „Nimic deosebit ! în acest an are pe locul acela un lan de floarea- soarelui de cîteva sute de hectare irigate cum nu a visat el niciodată ! Și a zis : «Băieți, e nemaipomenit 1 Am să vă țin o lună la odihnă, la cabana de la Vidraru !»“.— Mi-am spus, venind cu brigada încoace, in Teleorman, că nimic nu mă va surprinde — mărturisește Petre Pătrașcu, comandantul grupei I, din brigada Vilcea. Eu sînt în anul III al unui liceu agroindustrial. Deci, aș fi fost în elementul meu. Sigur, la o altă scară, dar tot in domeniul agricol. Și așa și simțeam la început. Eram ca intr-o practică necesară.— Și acum nu mai gindești la fel ?— Nu, gîndesc puțin altfel. Dintr-o dată am înțeles că întreagă această lucrare, prin anvergura ei, ne plasează, pe mine și pe tovarășii mei de muncă, intr-o situație cu totul nouă, îmi gîndesc acum viitoarea meserie altfel, sînt obligat s-o gin- desc altfel. Aici am înțeles intr-un fel nou și prietenia care se naște din răspunderea comună ; aici am cunoscut și bucuria cînd reușeam să învingem greutățile prin propriile noastre forțe, cu soluții găsite de noi. Pină cînd și supărarea, cind treburile nu merg ca lumea, este altfel decit o știam eu, are alt gust, te indirjește, simți cum și cel de lingă tine se frămintă, caută o cale de rezolvare... Ne adunăm cu toții, cu maistrul nostru in mijloc, discutăm, propunem, hotărim și, apoi acționăm împreună. Și, de multe ori, din astfel de dezbateri — hai să le spunem așa ! — apare scinteia aceea, ideea aceea care ne ajută să ne depășim propriile hotăriri și angajamente. Știți, trăiesc sentimentul că partieip la ceva foarte important. Cind am plecat, cei de acasă imi spuneau : „Ai să vezi, viața nu poate fi luată ușor, ai să înțelegi..." Aveau dreptate, cu toate că ei se gindeau că-mi va fi greu ! Păi, tocmai asta îmi place, pentru că e greu, pentru că simțim că gindim mai matur — politic aș spune eu, socotind cit de importantă este lucrarea încredințată nouă de partid.
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România de azi — țară liberă, condusă de un popor liber [faptuT
Așa cum este cunoscut, secretarul generat al partidului 

nostru acordă o permanentă și deosebită atenție sistemu
lui dinamic al democrației socialiste românești, dezvoltării 
și adîncirii sale neîntrerupte. In acest sens, Id Consfă
tuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și po
litico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu 
o deosebită claritate : Trebuie să întărim continuu legă
turile cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul 
popor I Să întărim unitatea întregului popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub condu
cerea politică a Partidului Comunist Român I Asigurarea 
întăririi continue a acestei unități constituie cerința de im
portanță fundamentală pentru o bună conducere știin
țifică, revoluționară".

„Tribuna democrației" - al cărei inițiator este însuși 
secretarul general al partidului - îmbogățește formele 
existente de manifestare a responsabilității colective și de 
întărire a răspunderii individuale a tuturor celor învestiți 
cu funcții de conducere, stimulează spiritul civic, inițiativa

creatoare la nivelul fiecărei colectivități teritoriale, înles
nește schimbul deschis și direct de opinii, critica și auto
critica, controlul și gradul de angajare, ca mijloace de 
perfecționare a activității de conducere socială. „Tribuna 
democrației" este, așadar, o modalitate permanentă de 
întîlnire și dialog între oamenii muncii și reprezentanții 
puterii și administrației de stat, ai conducerilor de unități 
și servicii puse în slujba populației.

Mai mult. In ultimul timp - răspunzîndu-se concret in
dicației exprese a secretarului general al partidului - la 
unele „Tribune..." s-a încetățenit obiceiul de a se raporta, 
de a da seamă de felul în care anumite cadre cu munci 
de răspundere, dar și simpli cetățeni își îndeplinesc înda
toririle, sarcinile încredințate. Se materializează astfel o 
cerință esențială a democrației muncitorești, revoluțio
nare. iar, practic, dialogul capătă noi valențe, în folosul 
tuturor.

la o astfel de „Tribună..." am avut prilejul să asistăm 
în cartierul „Grigorescu" din CLUJ-NAPOCA.

„T RI 
izvor

UNA DEMOCRAȚIEI"
de idei, îndemn viu la faptăLocul adunării a fost cel obișnuit — amfiteatrul Institutului de chimie. în incinta acestuia, timp de două ore și jumătate, români și maghiari, bărbați și femei, tineri și vîrstnici — reprezentînd practic toate categoriile de cetățeni din acest cartier, care numără peste 60 000 de locuitori — au participat la un viu dialog pe teme cotidiene.Cheia succesului — conducerea de către partid. Un aspect de ordin organizatoric : prezența numeroasă — expresie fidelă a interesului cu care cetățenii cartierului clujean răspund invitațiilor de a participa la dialog, pe de o parte. Pe de alta : prezența — punctuală și activă — a membrilor colectivului permanent de lucru de pe lingă circumscripția electorală. condus de Susana Pop, secretar al comitetului municipal de partid. în plus, au fost invitați și au răspuns prompt atît Iosif Gavrea, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, cît și delegați autorizați și cadre de conducere din sectoarele de servire, precum și dintre cele care lucrează direct cu publicul.

Faptul că la adunarea la care ne referim au participat reprezentanți de frunte ai organelor locale ale puterii de stat, ai întreprinderilor și instituțiilor locale, deputății cartierului și că, dealtfel, ca de obicei, discuțiile au fost coordonate de un secretar al comitetului municipal de partid au constituit cheia succesului „Tribunei democrației". Practica a confirmat încă o dată nu numai că — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative — „partidul are marea răspundere de a asigura buna funcționare a întregului sistem al democrației noastre muncitorești, revoluționare", ci și că acolo unde se acționează astfel rezultatele nu pot fi decît cele scontate. Multi dintre participanții la dialog au afirmat public, răspicat : „Tot ceea ce am realizat în acest cartier care, după numărul locuitorilor. poate fi comparat cu un oraș ca Mediașul, se datorează nu numai muncii noastre, faptelor noastre, ci și. în primul rînd, modului în care

am fost conduși de către organele de partid".O inițiativă valoroasă. Dialogul a debutat cu o informare. Cetățenilor li s-a raportat modul în care diferitele întreprinderi șl instituții, in-' clusiv consiliul popular, au rezolvat cele propuse în adunarea precedentă. La rîndu-le, participanții la „Tribună..." au raportat cum s-au achitat personal de sarcinile încredințate lor, cu același prilej. Practic, dialogul a devenit unul al faptelor. Sistemul se aplică de curînd. Cum a apărut ? Cluj-Napoca are cinci circumscripții electorale M.A.N. (cartierul „Grigorescu" face parte din circumscripția nr. 5). Pe lingă fiecare dintre acestea acționează permanent cinci colective de lucru, conduse de cite un membru al biroului comitetului municipal de partid.La începutul lunii iulie, colectivul de lucru — pe care l-am numit deja — al cartierului „Grigorescu" se afla intr-una din obișnuitele sale întâlniri cu deputății, cu președinții asociațiilor de locatari, cu secretarii organizațiilor de bază de partid, cu delegații O.D.U.S. — peste 200 de

persoane. Colectivul tocmai făcea unele aprecieri despre modul neglijent in care unele asociații înțeleg să-și administreze blocurile și spatiile verzi din jur. Cineva, nemulțumit de critică, s-a ridicat și a contestat. Colectivul a propus sistarea ședinței și deplasarea tuturor la fața locului. Bineînțeles, critica era justă, dar „nemulțumitul" nu se așteptase la o reacție atît de rapidă, cu atâta lume de față. „Să trecem pe la toți" — a propus apoi cineva.Așa se face că, timp de clteva ore, două sute de persoane au parcurs cartierul pe jos, au intrat pe casele scărilor din blocuri. Au avut ce vedea : și cele 624 de apartamente noi predate în acest cincinal cartierului, și recent deschisele unități comerciale și de prestații (magazinele alimentare. de articole electrocasnice, unitatea C.E.C., punctul de colectare a materialelor refolosibile, centrala telefonică, ștatia PECO, dispensarul), modernizările de pe străzile Milcov, Vlahuță, Ion Ghica. Tebei, noua bază de agrement „Someș" (4 hectare, un bazin olimpic, 2 bazine mici, terenuri de tenis,

baschet, volei, vestiare modeme, puncte comerciale etc.).S-au făcut aprecieri pozitive — dar acblo unde trebuia s-au adus și critici : „Noi am prestat aici atâtea ore de muncă patriotică, voi cum păstrați, cum întrețineți toate aceste bunuri, pentru care statul a investit atît ?“ Dar. dincolo de acestea, ceea ce este foarte important, s-a trecut, pe loc la repartizarea de sarcini pentru fiecare dintre cei pre- zenți. Au fost stabilite și termene, urmînd ca rezultatele să fie discutate in dialogurile de la „Tribuna democrației".Pe primul plan — calitatea vieții, în cadrul „Tribunei" la care am asistat — pe lingă aspectele de informare generală a cetățenilor, de aducere la cunoștința lor a proiectelor imediate sau de viitor, informare prezentată de prim-vicepre- ședintele Iosif Gavrea — s-a vădit, totodată, preocuparea cadrelor cu munci de răspundere de a dezvolta dialogul de lucru legat de aspectele practice, imediate, dintre cele mai diverse, ale calității vieții. Transcriem aici Întrebările și propunerile cele mai frecvente adresate celor în drept să le rezolve : „întreprinderea de gaze naturale ne facturează cu întîrziere nepermisă. Acum, în august, ne-au trimis facturile pe mai. De ce nu se citesc contoarele la timp șl in prezența noastră ?“ (Teodor Roșea, loan Berchez, Vasile Rocaș). „între orele 8,30 și 12,30 cartierul nostru nu are nici un fel de legătură directă cu gara, alte cartiere au. Ni s-a promis un microbuz, de ce nu circulă?" (Petre Stanciu). „Transmiteți mulțumiri pentru modul în care a fost rezolvată în ultima lună problema aprovizionării cu produse agroalimentare a cartierului. Dorim insă și un magazin tip «Gostat» și mai multe unități I.L.F., cele trei existente se dovedesc insuficiente" (Teodor Roșea). „De două luni. Clujul a redevenit orașul care era in urmă cu zece ani — adică foarte curat. Iată că problema conteinere- lor a putut fi rezolvată" (Ana Munteanul. „Să se deschidă un punct farmaceutic și un magazin de geamuri" (Nicolae Moscovici). „Sîntem foarte mulțumiți de noua bază de agrement «Someș». S-a putut realiza pentru că noi, majoritatea, am achitat contribuția bănească voluntară și am participat și la activitățile de muncă patriotică. De ce locatarii blocului tovarășului Alexandru Ște-

fănescu au realizat doar 53 la sută din contribuția pe acest an ?“ (Aurel Voicu).Multe au fost problemele care s-au discutat cu acel prilej. S-a mai amintit acolo și despre indisciplina celor de ' la centrala termică nr. 5, despre gestionarii complexului „Albina" care vind marfă necorespunzător prezentată, și despre lipsa copertinelor din stațiile de autobuz..., în- tr-un cuvint s-a discutat mult despre diferitele aspecte pe care obișnuim să le subsumăm expresiei „calitatea vieții". Important ni s-a părut și felul în care cei autorizați au răspuns interpelărilor : pe îndelete, Ia obiect, fixind termene precise pentru rezolvarea situațiilor care nu suferă amînare, explicind. acolo unde a fost cazul, de ce o anumită problemă nu poate fi rezolvată pe loc, imediat... Cetățenii și edilii, față-n față, s-au dovedit a fi deopotrivă interesați de bunul mers al vieții cartierului... Dar ceea ce ne-a impresionat în mod deosebit n-au fost vorbele, discuțiile (importante, bineînțeles), ci hotărirea unanimă de a sprijini larg fiecare dintre intențiile municipalității de a transforma viata cartierului din frumoasă, în și mai frumoasă. Cum ?Problema vitală — antrenarea mal activă a populației. „Patru sute de oameni ne-am apucat să reparăm și să întreținem locurile de joacă pentru copii. Rugăm Administrația parcurilor și străzilor (A.P.S.) să ne sprijine cu cîteva basculante de nisip" (Ion Berchez, blocul E). „Poi- mîine după-amiază Ie aveți, puteți începe" (ing. Mircea Micu, directorul A.P.S.). „Am organizat transportul de pămînt vegetal la blocurile A, P. R, din strada Fintînele. E din bd, 1 Decembrie 1918, J și H din str. Profesor Ciortea. Vă rugăm să ne ajutați" (Iosif Gavrea, prim-vicepreședinte al consiliului municipal). „E bine, dar există încă resturi de beton lăsate de constructori. Mă angajez, în numele celor pe care-i reprezint. ca pină duminică să eliberăm terenul de asemenea «amintiri». E păcat să le acoperim cu pămînt, ne-ar incomoda ulterior, la săpat..." (Ștefan Bențe, str. Fintînele nr. 3).Acestea au fost dialogurile cu care s-a încheiat „Tribuna democrației" din cartierul clujean „Grigorescu". Practic, a fost un dialog al faptelor cetățenești. Prezente și viitoare.
Mircea BUNEA
Costel ȘTEFANESCU
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r MISIUNEA CRITICII LITERAR-ARTISTICE

DIVERS I

Promovarea unei literaturi patriotice, 
cu puternic spirit revoluționarîn climatul ideologic profund creator adus du Congresul al IX-lea al partidului în unlverslul nostru spiritual, pe coordonatele științifice trasate de gîndirea luminoasă și simțirea patriotică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, au cunoscut noi și durabile împliniri deziderate seculare ale poporului român : independența, unitatea și suveranitatea statului național, recucerirea demnității naționale și a trecutului nostru istoric, prețuirea valorilor materiale și spirituale create de-a lungul veacurilor de locuitorii acestor păminturi, adin- cirea continuă a democrației, crearea condițiilor, fără precedent, pentru înflorirea deplină a științelor și artelor, pentru afirmarea talentelor și stilurilor celor mai variate. Astfel, s-au realizat opere remarcabile în toate genurile și speciile literar-artistice.E momentul, credem, să introduce.m anumite nuanțe și observații, chiar să arătăm că in procesul muncii de creație poate să mai apară uneori și ceva „zgură". Atitudinea critică, intransigentă față de nonvalori și de erori, lupta pentru îmbunătățirea muncii și sporirea calității produselor ei de orice fel mi se pare a fi una din cerințele esențiale ale Congresului al IX-lea al partidului, aplicabilă în toate domeniile activității, deci și in opera de educație, în artă și cultură. Dealtfel, întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii și exigenței comuniste față de întreaga muncă de educație constituie cerința fundamentală formulată recent cu pregnanță și claritate în cuvîn- tarea secretarului general al partidului la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, în care, scoțînd în evidență unele rămineri in urmă, deficiențe ale sectoarelor activității noastre artistice, se sublinia cît de importante sînt contribuțiile acestor domenii, numindu-le „sectoare esențiale pentru formarea și educarea poporului nostru, ca un popor liber, constructor conștient al socialismului și comunismului".In dezvoltarea și orien

tarea artei noastre socialiste, critica literar-artistică are un rol de seamă. Colocviile pe teme critice au pus în evidență, adesea, preocupările unor participant! pentru franchețea și concretețea gindurilor exprimate, cel puțin în ceea ce privește țintele teoretice vizate. Pentru a nu afecta acest atribut atit de meritoriu al dezbaterilor și, mai ales, pentru a respecta realitatea obiectivă a faptelor, trebuie spus că în- tr-un asemenea context uzitarea unor formule prea generale ar fi doar parțial fructuoasă pentru că ar eluda unele fenomene concrete, ar putea duce la denivelarea valorilor și estomparea contururilor. Iată, de pildă, la întrebarea „In ce constă contribuția criticii literare la orientarea creației literare actuale ?“ — întrebare care a suscitat deja o seamă de răspunsuri , apreciabile — se cere bine lămurită și următoarea problemă : „care critică literară practicată de critici, la ce reviste și la ce edituri ?“.Critica nu există în sine, ci prin critici care sint atît de mulți și de diverși ca gusturi și chiar idealuri estetice. ca interese și ambiții, ca structuri morale. Evident, datoria supremă a unui critic militant, conștient de rolul social, educativ al activității sale, de răspunderea față de viitorul artei și culturii noastre este de a apăra și promova valorile spirituale ale poporului român. Iar măsura în care fiecare critic literar contribuie la dezvoltarea artei și literaturii, la educarea maselor sălășluiește in fapte, în scrisul său, in promovarea unei arte specific naționale, a acelor opere care, punind in valoare modelul uman al constructorilor socialismului în România de azi. redau „tot ceea ce este bun, sentimentul si spiritul poporului nostru în artă, în toate domeniile de activitate" — cum arăta secretarul general al partidului.Există critici și critici, din punctul de vedere al talentului înnăscut, al pregătirii lor profesionale, implicit ideologice, al capacității de a se dărui literaturii române, luptei

pentru idealurile socialismului. Există temperamente șl caractere structural deosebite•; unii își spun cuvîntul răspicat; eu judecata de valoare, în orientarea creației literar artistice. alții se mai complac într-un tehnicism minor sau pun interesele personale ori de grup mai presus de interesele generale ale literaturii, nrotejînd excesiv unele opere, indiferent de mesajul lor și ocolind ori chiar respin- gînd lucrări bune, valoroase, cu o mare audientă la public. Desigur, nu scot din audientă, în chip automat. un criteriu de valoare deși în cele mal mill
ion Dodu BĂLAN

te cazuri publicul receptează valoarea și respinge lucrările mediocre, slabe, lipsite de o substanță șl problematică umană majoră. în orice caz. răsunetul unei cărți in conștiința publicului ne semnalează e- xistența unui mesaj îmbrățișat de cititori, a unor idei care îi interesează și în direcția cărora trebuie stimulată creația, literatura. Criticul adevărat trebuie să vadă in cititor un aliat, fiind atent și receptiv la ceea ce întrunește adeziunea lui, la ceea ce ii satisface așteptările si dorințele. După opinia mea, s-a ajunș, în unele cazuri. , ca opere actuale, realiste, patriotice și militante, de o certă valoare și cu o mare „priză" la public să nu se bucure de atenția meritată din partea criticilor de la anumite reviste literare, /care nu le-au menționat nici măcar la o rubrică bibliografică. in schimb, despre altele s-a scris, sub diverse pretexte și forme, de nenumărate ori in mod excesiv, nejustificat. Se spune că selectarea operelor pentru comentariul critic e și ea o judecată critică și e adevărat ; dar tocmai despre tinuta morală, despre obiectivitatea unei asemenea judecăți este vorba în unele cazuri. Tocmai ea dă impresia de părtinire, de ignorare a scării obiective de valori și

de promovare pe criterii extraestetice a unor autori 'Biiâpfeîe,bî;;ț- - >. Așa ‘se explică,; printre ’leitele,1 apariția unor lucrări slabe, mimetice, fără mesaj, cu un scăzut conținut educativ, lucrări în care se mișcă o lume periferică, „eroi" nerepre- zentațivi pentru societatea socialistă românească. Asemenea cărți zac uneori în librării, nu „se smulg din mină", nu trezesc interesul cititorilor, al criticii preocupate in chip responsabil de destinul literaturii, de modul cum ea se constituie ca oglindă fidelă a chipului spiritual al poporului nostru. Pe de altă parte, așa se explică și o anume unilateralitate tematică dăunătoare, care ocolește motivele majore ale actualității. Asemenea fenomene negative își găsesc o explicație și în atitudinea neprincipială a unor critici, în insuficienta lor preocupare pentru destinul literaturii noastre. Nu ne poate fi indiferent ce fel de opere promovează un critic în publicațiile noastre, ce a- port are la dezvoltarea culturii actuale, punin- du-și talentul, orientarea Ideologică, pregătirea și onestitatea profesională, calitatea reală a activității lui critice in slujba literaturii de care avem nevoie. O analiză competentă, . cinstită, sine ira et studio, fermă, dar plină de respect pentru munca fiecăruia ar întări și mai mult frontul literar, căci nimic nu unește pe oameni ca munca serioasă, împreună. Asemenea dezbateri ar conduce spre o selectare reală a valorilor, fiindcă, oricît s-ar supăra unul sau altul, trebuie spus limpede că în domeniul creației sînt mulți chemați, dar mai puțini aleși. A plivi CU grijă și răspundere nontalentele din cîmpul literelor, literatura slabă, incapabilă să educe înseamnă, în fond, a crea condiții optime pentru promovarea talentelorreale. Firește, sînt mulți veleitari sau dornici să devină scriitori. Sînt și unii critici sau mai puțin critici și chiar editori tentați să publice orice, puțind să creeze astfel o gravă

confuzie de valori, !n numele dreptului fiecăruia î de a se afirma. A se afirma. da, dar pe bază de talent real. Prea puțini 1 cred că preocupă pe criticii noștri problema talentului cuiva, fie el și debutant. Dacă în a- cest sens criticii nu-și vot face datoria, consecințele pot fi negative pentru „viața literară", pentru destinul literaturii române. Fabricarea de scriitori imaginari în eprubete critice sau prin acordarea neobiectivă a unor premii literare, prin susținerea sistematică, în unele reviste, a unor opere fade, lipsite de valoare și de originalitate, sint fenomene marginale dar, din păcate, reale și ele nu trebuie să fie ignorate, legile criticii noastre, originalitatea ei trebuie șă ■reiasă din Ideile literaturii noastre, din originalitatea acestei literaturi și a realităților pe care le trăim și din care ea se inspiră. Nu slujește nimănui o critică literară care, discutând o carte despre realitățile societății socialiste. Ignoră conținutul de idei, calitatea umană a personajelor, conflictul dintre nou șl vechi. Critica este datoare Să promoveze o literatură însuflețită de prezența eroului militant, a modelului comunist de viață șl muncă, dar și. in același timp, să fie mai exigentă cu lipsa de talent, cu viziunea întunecată pe care ne-o propun unele cărți, cu o anumită înclinație spre nesemnificativ, banal, cenușiu vizibilă în unele lucrări. Nu poate fi valoroasă critica efectuată cu idei de împrumut. Or, împrumutul acesta exagerat de idei, scheme și limbaj din noua critică devine uneori jenant, dă senzația de corp străin, neasimilat cu gindurile și simțămintele noastre, de lipsă de respect pentru limba națională în care se introduc termeni „fără trebuință — cum zicea Emi- nescu — și numai din lene de a căuta echivalentul românesc". Trebuie să ne delimităm mai clar față de „acest gen de cultură care— cum scria Mihail Ralea— nu e de fapt decît o flegmatică insensibilitate față de cultură...".

cinema
© „Stejar**  — extremă urgentă : 
ARTA (213186) — 9; 1-1; 13; 15; 17.15; 
19,30.
© Departe de Tipperary : FAVORIT 
(453170) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
© Semnul șarpelui : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30,
© Vlad Țepeș ; MUNCA (21 50 97) — 
15,30; 19.
© Cuibul salamandrelor t GLORIA 
(47 46 75) — 9; 1-1,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Melodii la Costinești s LIRA 
(317171) —30; 17,30; 19,30, COSMOS

(27 54 95) — 0,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30.
@ Revanșa : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
® Fata Morgana ; STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
© E atît de aproape fericirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15.30; 17.30; 19,30.
© Septembrie : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30, DOINA (16 35 38) — 
16,30; 18.45.
© Fata cu gîștele : DOINA — 9; 10,30; 
12; 13,30; 15.
© Capcana mercenarilor : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20. V
© Drumul oaselor: MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Clinele din sertar — 9; 11; 13.15;

Cu miinile curate — 15,30; 17,45; 20 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Pintea : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19.
® Educația sentimentală a Dașei : 
CENTRAL (14 12 24) - 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
© Răzbunarea haiducilor : FLACARA 
(20 33 40) — 17.30; 19.
© Cariera mea strălucită : SALA 
MICA A PALATULUI - 17,15; 20.
© Pies$ neterminată pentru pianina 
mecanică: CAPITOL (16 29 17) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,45.
© Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină - 21, GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,30.

© Incredibilele aventuri ale unor Ita*  
lieni în Rusia : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Dublu delict : PATRIA (11 86 35) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FESTIVAL (15 63 84) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) 0; 1-1,15; 13,30; 13,45;
18; 20,15.
© Zbor planat: PROGRESUL (23 04 10) 
- 16; 18; 20.
® Camionul de cursă lungă : AURO*  
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. GRIVITA
(17 08 58) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
® Un comando pentru apa grea s DA*  
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
O Speranță și sprijin : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30-; 17,30; 19,30.

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN, 

conducătorul încercat 
al întregii noastre națiuni(Urmare din pag. I)ci o realitate politică evidentă a societății noastre. Factorii obiectivi care determină integrarea partidului în viața socială sînt legați de, necesitatea conducerii științifice și in mod democratic a societății, de cerința întăririi legăturii partidului cu masele populare. Conducerea de către partid — așa cum se subliniază in Programul P.C.R. — trebuie să se exercite dinlăuntru! organismelor de decizie și nu din afară, prin integrarea tot mai organică în viata și activitatea societății. Ca urmare, misiunea istorică a partidului nostru in etapa actuală este nu să înlocuiască, ci să asigure creșterea rolului statului, al organismelor democratice de conducere a societății, perfecționarea activității și funcționarea lor optimă, in așa fel incit să mobilizeze masele în direcția înfăptuirii neabătute a politicii sale interne și externe.Consacrarea constituțională a rolului conducător al partidului nu înseamnă exercitarea acestui rol prin monopolizarea vieții politice. Dimpotrivă, partidul asigură participarea largă a întregului popor la procesul decizional. „Dezvoltarea democrației socialiste — preciza secretarul general al partidului — se realizează nu printr-o reprezentare, mai largă sau mal îngustă, de către partid a maselor, ci prin participarea nemijlocită a maselor populare, a tuturor categoriilor sociale la conducerea societății".Din această concepție revoluționară privind democrația izvorăște preocuparea constantă a conducerii partidului, a Eecretarului său general, pentru asigurarea condițiilor organizatorice adecvate participării oamenilor muncii la conducerea societății. la procesul elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului. De aici decurge și adevărul că nu se poate vorbi de roiul oolitic conducător al partidului fără a se asigura conducerea de către clasa muncitoare a tuturor oamenilor. Și reversul, la fel de adevărat, potrivit căruia nu se poate asigura rolul conducător al clasei muncitoare fără recunoașterea și exercitarea rolului politic al partidului comunist.îndeplinirea hotărîrilor și progra

melor de dezvoltare economico-so- cială a patriei impune, in etapa actuală, creșterea rolului conducător al partidului in toate sectoarele de activitate. însăși complexitatea cres- cindă a procesului revoluționar din patria noastră implică afirmarea tot mai vișuroasă a rolului cmducăior al partidului în toate sferele vieții economice, sociale, politice, culturale. Fără îndoială, creșterea rolului conducător al partidului trebuie înțeleasă în sensul acțiunii concrete, eficiente a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist, al ridicării calitative a activității tuturor membrilor de partid. Din acest punct de vedere, o însemnătate deosebită au sublinierile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, potrivit cărora lupta revoluționară nu s-a încheiat, aflîndu-ne în prezent intr-o etapă superioară, care implică rezolvarea unor probleme hotărîtoare pentru destinul patriei noastre.Dimensiunea prospectivă constituie o trăsătură caracteristică a partidului nostru comunist, a activității secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în această ordine de idei, este semnificativ faptul, fundamentat științific, că în viitor rolul conducător al partidului nu numai că se va menține, dar va crește odată cu edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintarea României spre comunism. „Deși teoretic considerăm că partidul va trebui să dispară pe o anumită treaptă a dezvoltării comuniste a societății — arăta secretarul general la Plenara C C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 — putem afirma fără teama de a greși că ei va avea incă o viață și activitate îndelungate". Iată de ce organizațiilor de partid, comuniștilor le revine sarcina de a acorda atenția necesară întăririi partidului, ridicării nivelului său ideologic și politic, creșterii forței sale organizatorice, pentru a-și îndeplini, prin oameni și pentru oameni, nentru întregul popor, in cele mai bune condiții, misiunea istorică pe care o are și o va avea încă mult timp, în întreaga perioadă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră.
Festivalul-concurs de muzică populară românească 

„Pe marginea Dunării”In preajma marii aniversări naționale a poporului nostru, în cadru] Festivalului național „Cîntarea României", timp de două zile s-a desfășurat la Giurgiu cea de-a V-a ediție a tradiționalului festival-con- curs de muzică populară românească Pe marginea Dunării. Au participat artiști amatori din județele Tulcea. Teleorman, Constanta, Brăi

la. Ialomița. Călărași, Giurgiu și Sectorul agricol Ilfov.Trofeul festivalului a fost cucerit de Doina Cernea-Vulcan din Giurgiu. Pe locul doi s-au clasat... trei concurenți : Petre Beceanu (Zimni- cea) ; Constanta Constantin Cristea (Ciorogîrla-Giurglu) și Matei Dan (I.C.M.U.G. Giurgiu). în cele două zile de concurs au participat aproape 5 000 de spectatori. (Petre Cristea)
® Cascadorul Hooper ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 20,45, FLAMURA
(85 77 12) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20. TOMIS (21 49 46) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 8; 20, la grădină — 20,45.
© Vraciul ; SCALA (11 03 72) ~ 0;
1*3;  16; 10.
9 în umbra legii : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — fl; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Amnezia s GRĂDINA FESTIVAL 
(15 83 84) — 20,30.
© Adio, dar rămîn eu tine : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20.45.
© î se spunea „buldozerul44 : GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 20,45.
© Sfinx : PARC HOTEL (17 08 58) —
21.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, la Tea
trul de vară Herăstrău) ; Gimnastică 
sentimentală —• 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* ’ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19,
© Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii*  
terilor din Cișmigiu) : „Patrie, pămînt 
străbun" (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
© Teatrul satiric*muzical  „C. Tănase*  
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19.30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 4 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec 
— 16,30.

Laudă meșterului
Realizarea unui tablou de co

mandă tranzistorizat, pentru 
functionarea automată a sema
foarelor luminoase din intersec
țiile unor străzi, presupune chel
tuieli importante. Un ingenios 
maistru de la întreprinderea de 
gospodărire orășenească Giurgiu, 
C. Vasiliu, a realizat unul care 
costă de cinci ori mai puțin șt 
mai are și avantaje: elimină 
materialele din import, depana
rea se poate face de orice elec
trician, are cel. puțin zece ani de 
funcționare garantată fără repa
rații.
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Studenți în mina99 de student! ai Facultății de 
mine din institutul de învăță
mânt superior petroșănean își 
fac vacanta... in mină. La Mo- 
tru, la 'Lupoaia, la Leurda și in 
alte centre din bazinul carboni- ■ 
fer Oltenia. Dar nu stind. w 
muncind efectiv, direct la front, 
la lucrări de deschideri și pre
gătiri. Dinspre partea lor sosesc 
acasă numai vești bune. Ca și 
anul trecut, tind au muncit tot 
aci și au primit pentru realiză
rile lor „Diploma de detașament 
fruntaș" acordată brigadierilor 
și „Diploma de onoare" a 
al U.T.C.

| Premiu pentru 
miini măiestreI
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c.c.

La Cracovia (R.P. Polonă) „ _ 
desfășurat cea de-a 5-a ediție a 
bienalei Festivalului internațio
nal de folclor. Printre prezentele 
românești ș-au numărat și figu
rine purtind marca unei cunos
cute cooperative meșteșugărești 
— „Arta Crișana" din Oradea. 
Imaglnațl-vă (ne spune Maria 
Jurcuț, președinta cooperativei) 
harta tării noastre, pe care sint 
implantate figurine măiestrit lu
crate, îmbrăcate in portul spe
cific fiecărei zone etnografice ; 
In plus, alte două izbutite com
poziții ; un alai de nuntă din 
Oaș și datini de iarnă din Bu
covina. Nu mica le-a fost bucu
ria meșteșugarilor bihoreni și a 
statornicei lor colaboratoare, 
creatoarea Floricica Mărțiărites- 
cu, după ce au primit vestea că 
păpușii^ folclorice lucrate de ei 
au fost distinse de juriul inter
național cu plachetele „Pana 
de păun de aur" și „Panta de 
păun de argint". Felicitări f
a treia"

s-a

In comuna Biled, județul 
Timiș, este cunoscută și apre
ciată activitatea unui interesant 
club al pensionarilor, 60 de oa
meni „de virsta a treia" vin cu 
regularitate aici, adică la cămi
nul cultural. Ce fac ? Citesc, 
joacă șah, organizează excursii 
și, mai ales, iși dau cu părerea 
despre cite și mai cite, iar nu 
de pufine ori părerile lor sint 
de mult folos obștii. Cum era și 
firesc, invitatul cel mai frecvent 
și mai bine primit la clubul pen
sionarilor din Biled este medicul- 
șef al dispensarului, care a știut 
si-i apropie, să-i învețe regulile 
vieții sănătoase și raționale, să 
Și-i facă prieteni.

în jurul unul

rezervor
La recepția noii fabrici de pli

ne din orașul Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj, s-a găsit o mică. . 
mare neregulă : rezervorul de 
combustibil fusese montat in 
cuvă fără să fi fost în prealabil 
izolat de către unitatea specia
lizată — Lotul de izolații Zalău 
(din cadrul T.I.L.I. București). 
De atunci încoace, deci de mai 
bine de o lună, se poartă un 
dialog între Trustul de construc
ții industriale și Trustul de 
montaj pe tema : cine scoate 
rezervorul spre a fi izolat și re
pus in cuvă așa cum trebuia ? 
Vinovatul (lotul de izolații) ștă 
deoparte și-i lasă pe ceilalți 
să tot discute, ca-n povestea cu 
cel care aruncă piatra. Poate că 
totuși pină la urmă se va găsi 
o soluție I

În acceleratul 124

un compar- 
— care are 
loc numero- 
bilete. Cum

La Drobeta-Tumu Severin, 
agenția de voiaj C.F.R. si casele 
de bilete din gară tin, cu orice 
preț, să răstoarne toate regulile 
aritmeticii : pentru 
timent de clasa I 
6 locuri — vind, cu 
tat... 10 și chiar 13
s-a întimplat, bunăoară, pe data 
de 11 august a.c. la acceleratul 
124 care pleacă spre București 
la ora f si 42 de minute. La va
gonul 5, în compartimentul nu
merotat de la 81 la 86 au apărut 
10 călători. Trei dintre ei — doi 
bărbafi și o femeie — aveau a- 
celași loc Indicat pe bilet : 84. 
Locul 85 și-l disputau alti doi 
călători, La fel si locul 86. Pină 
la urmă s-a aplicat principiul 
primului ocupant.

Cine călătorește mai des cu 
trenul știe prea bine că, mai 
ales in sezonul de vară, aseme
nea situații nedorite apar cu o 
frecventă care ar trebui să dea 
serios de gindlt organelor res
pective ale C.F.R.

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Unităti fruntașe în întrecerea^ 

pentru îndeplinirea pianului 
și angajamentelor pe acest an

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socialistă pe cele șapte luni care au trecut din acest an de către colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, transporturi și construcții, circulația mărfurilor, precum și din centrale industriale.Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iulie *)  pe primele locuri se situează :

• între 29 august și 1 septembrie se va desfășura tradiționala competiție ciclistă „Cupa Voința", ajunsă la a 27-a ediție, organizatorii — UCECOM, în colaborare cu A.S. Loto-Prono- sport, M.C.I. și cu sprijinul Federației române de ciclism — anunțind că vor fi prezenți la start aproape 100 de rutieri din țara noastră și din străinătate. Au fost invitați cicliști din Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Norvegia, Suedia, U.R.S.S. și R.F. Germania, precum și cei mai buni rutieri din țara noastră.Cursa se va disputa pe un traseu de peste 500 km, împărțit in 5 etape: 
etapa I : Ploiești — Cimpina — Tir- goviște — Ploiești (160 km) ; etapa

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea eleciro- 

centraie „Porțile de Fier", cu 554.7 
puncte.Unitatea a depășit cu 6,4 la sută prevederile de plan la producția de energie electrică la bornele generatoarelor Ia graficul de putere la .dispoziția sistemului energetic național și s-a încadrat în prevederile de plan la productivitatea muncii ; consumul tehnologic pentru . producerea energiei electrice a fost mai mic decît cel normat cu 4 la sută, iar cheltuielile prevăzute în buget au fost reduse cu 11,7 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș.Locul III: întreprinderea electro- centrale Cluj.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria" — Florești, jude
țul Prahova, cu 859,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,3 Ia sută la producția netă, 1,5 la sută la export, 10,5 la sută la producția-marfă vîn- ! dută și încasată, 4 la sută la productivitatea muncii, 19 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 7,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 9,5 la sută.Locul II : întreprinderea de anvelope „Danubiana" — București.Locul III : întreprinderea „Energia" — Constanța.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprțnderea de pro

ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea-Ciuc, cu 
1 153,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,9 la sută la producția netă, 24,6 la sută la producția fizică, 12,8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute Ia export și beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu .1,2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 11,6 la sută.Locul II : întreprinderea de piese' de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare.Locul III : întreprinderea „Ener- goreparații" — București.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE, 

STICLEI ȘI CERAMICII FINE 
Locul I : întreprinderea „Metalo- 

globus" — București, cu 986,6 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,1 la sută la producția netă, 6,1 Ia sută la produc- tivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 4,9 la sută, iar cele de energie electrică j și combustibili cu 3,8 la sută.Locul II : întreprinderea „Ară- J deanca" — Arad.' Locul III : întreprinderea de porțelan Alba Iulia.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE FERATĂ 
! Locul I : Depoul București-Triaj, 

cu 329,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,8 la sută la volumul de transport, 10,3 la sută la productivitatea muncii, 2,3 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă, 11,2 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ;
•) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție șl benefi
ciile tint calculați pe șase luni. 

cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 10,8 la sută.Locul II : Depoul Galați.Locul III : Depoul Caransebeș.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Locul I : Întreprinderea de ali

mentație publică Tirgu Jiu cu 320,8 
puncte.Principalii indicatori de^ plan au fost depășiți cu : 8 la sută la producția proprie, 1,9 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 2,2 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de alimentație publică Rîmnicu Vîlcea.Locul III : întreprinderea de alimentație publică Botoșani.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu- 
Mare cu 694 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,6 la sută la volumul de desfacere prin depozit, 35,6 la sută la preluarea stocurilor disponibile ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii, valorificarea stocurilor disponibile, precum și la mărfuri încărcate și expediate paletizat și pachetizat.Locul II : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Cluj.Locul III : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Vrancea.

CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERĂ
Locul I : Combinatul minier 

Ploiești cu 426 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,2 la sută la producția fizică, 11,8 la sută la producția netă și la productivitatea muncii, 3,5 la sută la producția- , marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu3.5 la sută, iar cele materiale cu3.8 la sută.Locul II : Centrala sării și nemetaliferelor București.
INDUSTRIA METALURGICĂ

Locul I : Centrala industrială 
pentru produse refractare Brașov 
cu 431,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,8 la sută la producția netă, 5,1 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 8,4 la sută la productivitatea muncii,6.8 la sută la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,9 la sută, iar cele totale cu 0,8 la sută.
I

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I : Centrul Național al In
dustriei Aeronautice Române Bucu
rești cu 752,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,9 la sută la producția fizică, 4,2, la sută la producția netă, 9,5 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, pro- ducția-marfă vîndută și încasată și beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfa au fost mai mici decît cele planificate cu1.5 la sută, iar cele materiale cu 5 la sută.Locul II : Centrala industrială de utilaj tehnologic și material rulant București.
INDUSTRIA DE MASINI-UNELTE, 

ELECTRONICA
SI ELECTROTEHNICĂ

Locul I : Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații și

ȘTSm SPORTIVE a Il-a : contracronometru individual la Boldești-Scăieni ; etapa a III-a : circuit, pe un traseu în centrul municipiului Ploiești (50 km) ; etapa a IV-a : Ploiești — Comarnic — Sinaia — Predeal — Cheia — Vălenii de Munte (165 km) ; etapa a V-a : Ploiești — Posada — Sinaia — Ploiești (135 km).® Turneul internațional de șah de la Băile Herculane s-a încheiat cu victoria marii maestre sovietice Nana Aleksandria, care a totalizat11,5 puncte din 13 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Gisela Fischdick (R.F. Germania) — 8,5puncte, Dana Nuțu și Elisabeta Po- lihr.oniade (România), cite 7,5 puncte, 

automatizări București eu 358,2 
puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 4 la sută la producția netă, 1,9 Ia sută Ia producția fizică, 3,1 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 4,3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2 Ia sută, iar cele materiale cu 2,5 la sută.Locul II : Centrala industrială de mașini și utilaje pentru industria ușoară București.

INDUSTRIA CHIMICĂ
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București cu 563 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,5 la sută la producția fizică, 21,3 la sută la producția netă, 7 la sută la export,16,8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 9,3 la sută, iar cele materiale cu 11,5 la sută.Locul II : Centrala industrială de metale neferoase și rare București.

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de utilaje șl 
piese de schimb București cu 373,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,5 Ia sută la producția fizică, 1,2 la sută la producția netă, 2,3 la sută la productivitatea muncii, 3.9 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate.Locul II : Centrala de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tîrgoviște.

INDUSTRIA UȘOARĂ
Locul I : Centrala Industriei linii 

București cu 440,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,5 la sută la producția netă, 1 la sută la producția fizică, 4,6 la sută Ia productivitatea muncii. 17,5 la sută la beneficii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 5,5 la sută, iar cele materiale cu 8,5 la sută.Locul II : Centrala industriei pielăriei, cauciucului și încălțămintei București.Locul III : Centrala Industriei bumbacului București.
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala producției și 
industrializării sfeclei de zahăr 
București, cu 833,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,9 la sută la producția netă, 17,7 Ia sută Ia producția fizică, 9,3 la sută la productivitatea muncii, 10 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 2,8 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 2,9 la sută.Locul II : Centrala „Delta Dunării" — Tulcea.Locul III : Centrala producției și industrializării tutunului București.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 625,2 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7 la sută la producția fizică. 4.2 la sulă la producția netă, 3 la sută la producția- marfă vîndută si încasată. 5.3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de Dlan au mai fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 7,9 lă sută.Locul II : Centrala Industriala de reparații auto București.(Agerpres)

Eugenia Ghindă (România) și Hana Erenska (Polonia) cite 7 puncte etc. în ultima rundă Nuțu a cîștigat la Jicman, Aleksandria la Erenska, iar partidele Ghindă — Pogorevici și Fischdick — Polihroniade s-au terminat remiză.O Pe stadionul „Republicii" din Capitală s-a încheiat joi competiția de fotbal dotată cu „Cupa municipiu
lui București". în finală. Rapid București a întrecut, după un meci interesant, de bun nivel, formația Automatica București, cu scorul de 2—0, golurile fiind marcate de Sameș (min. 19) și Manea (min. 88). în meciul pentru locul 3, Autobuzul — Progresul-Vulcan 2—0 (0—0).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrezint Excelenței Voastre cordiale mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării proclamării independenței naționale. Vă adresez urările mele de fericire personală șl reiterez mărturia distinsei mele considerații.

OSVALDO HURTADO LARREA

Primire ia C. C. al P. C. R.Tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, joi, delegația de activiști ăi Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Xue Ju, membru al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al secretarului Comitetului provincial Zhejiang al P.C.C., guvernatorul provinciei Zhejiang, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.în cadrul întrevederii au fost evocate relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre poporul român și poporul chinez care se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, in spiritul și pe baza acordurilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor româno-chineze Ia nivel înalt, spre binele și in interesul construcției socialiste in România și China, al cauzei generale a socialismului, independenței, păcii și cooperării internaționale. în context au fost evidențiate, de ambele părți, posibilitățile crescînde pe care le oferă dezvoltarea economiilor naționale' ale celor două țări pentru extinderea și diversificarea în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice bilaterale, s-a subliniat utilitatea promovă
Sosirea unei delegații de partid și guvernamentale 

a R. P- D. CoreeneLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, joi a sosit, într-o vizită de prietenie în țara noastră, o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene.
Ministrul afacerilor externe al Israelului 

a părăsit CapitalaJoi dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al statului Israel, Yitzhak Shamir, care, ia invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste, România, Ștefan Andrei, a făcut o vizită oficială in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul român al afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Constantin Vasi- liu, ambasadorul României la Tel Aviv, și Zvi Brosh, ambasadorul Israelului la București.
★înainte de a părăsi Capitala, ministrul afacerilor externe al statului Israel, Yitzhak Shamir, s-a întîlnit cu redactori ai presei centrale.Evocînd primirea sa de către președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul israelian și-a exprimat satisfacția pentru prilejul oferit de a discuta cu șeful statului român, amănunțit și în profunzime, diferitele

CronicaCu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră, ambasadorul Belgiei la București, Yves Vercauteren, a oferit, joi seara, o recepție.Au participat Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați Ia București, alți membri ai corpului diplomatic.
★La sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale — A.D.I.R.I. — din București a

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm Împreună. Probleme

■ de matematică pentru elevii cla
selor a vm-a

13.30 Tragerea Loto
15,40 Emisiune In limba germană
17.30 Tinerețea unei tradiții revoluționa

te : munca voluntar-patriotică. Do
cumentar

17,50 Tinerețe, hai pe șantiere
In jurul orei 18,30 — Transmisiune 
directă de Ia Stadionul 23 August. 
Manifestarea dedicată Împlinirii a 
35 de ani de Ia organizarea pri
melor șantiere naționale ale tine
retului

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Tradiții eroice

Președinte constituțional 
al Republicii Ecuador

rii schimbului reciproc de experiență în diferite domenii ale construcției socialiste.Au fost înfățișate oaspeților chinezi rezultatele obținute și preocupările actuale ale partidului și poporului nostru în activitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român. în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.La convorbire, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a participat Nicolae Bușui, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost de față Li Zewang, ambasadorul R.P. Chineze Ia București.
★în timpul vizitei în țara noastră, delegația de activiști ai P.C. Chinez a avut întîlniri pentru schimb de experiență la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, la Comitetele județene Brașov, Arad, Timiș și Constanța ale P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat întreprinderi industriale și unităti agricole, precum și obiective social-culturale și turistice, din Capitală și județe.

La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost prezent Sin In Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene la București. (Agerpres)

aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, posibilitățile de ă promova procesul de pace în această zonă. El a arătat că vizita pe care a făcut-o în România a prilejuit, totodată, un amplu schimb de vederi în domeniul relațiilor bilaterale, de ambele părți exprimîndu-se convingerea că există condiții pentru creșterea raporturilor economice, tehnico-științifice și culturale reciproc avantajoase. Totodată, ministrul -Israelian a relevat că in cursul convorbirilor o atenție specială a fost acordată soluționării problemei libaneze care își așteaptă încă o reglementare satisfăcătoare.Ministrul israelian al afacerilor externe a exprimat calde mulțumiri președintelui României, guvernului român, pentru grija manifestată față de situația complexă din Orientul Mijlociu, pentru politica de deplină înțelegere și poziția activă a tării noastre în ceea ce privește rezolvarea acesteia în interesul tuturor popoarelor din regiune.
zileiavut loc, joi, o masă rotundă prilejuită de prezența în țara noastră a lui Jean Louis Gergovin, director in Ministerul Relațiilor Externe francez. Cu acest prilej, oaspetele a prezentat expunerea intitulată „Franța și securitatea europeană".Au participat cadre didactice universitare, cercetători în domeniul relațiilor internaționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști.A fost de față Michel Rougagnou, ambasadorul Franței la București.(Agerpres)

20,50 August victorios 
21,00 România in lume
21,15 Teatru TV : „Trenul de noapte" 

de Cristian Munteanu
21,55 Poema română, de George Enescu.
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 3
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean
15,25 Stadion
16,00 Film artistic : „Orașul văzut de 

sus"
17,33 Muzică populară

In jurul orei 18,30 — Transmisiune 
directă de Ia Stadionul 23 August. 
Manifestarea dedicată Împlinirii a 
35 de ani de 1a organizarea prime
lor șantiere naționale ale tinere
tului.

20,00 Telejurnal
20,20 Emisiune culturală
21,00 Generația deceniului IX
21,15 Pagini din literatura muzicală ro

mânească
22,30 Telejurnal

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLIC!!

DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan KABULCu ocazia celei de-a 64-a aniversări a proclamării independenței țării dumneavoastră, în numele poporului român și al meu personal, vă adresez cele mai călduroase felicitări, precum și urări de succese și progres pentru poporul prieten afgan.îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan vor continua să se dezvolte neîncetat in interesul celor două popoare ale noastre, al păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul afgan sărbătorește astăzi împlinirea a 64 de ani de Ia proclamarea independenței tării, moment de seamă al luptei sale pentru e- xistență de sine stătătoare. O etapă nouă, calitativ superioară, în istoria Afganistanului a constituit-o, după cum se știe. Revoluția democratică și populară de la 27 a- prilie 1978, care a pus capăt dominației cercurilor feudale și a deschis calea unor transformări econo- mico-sociale cu caracter progresist. Afganistanul (suprafața — 655 000 kmp ; populația — 18 milioane locuitori) este o țară a cărei economie a purtat decenii Ia rînd amprenta înapoierii economice ; majoritatea covîrșitoare a populației o forma țărănimea (85 la sută), care . era în cea mai mare parte lipsită de pămînt și trăia într-o stare de adîncă înapoiere. în ultimii ani, noile autorități au înfăptuit reforma agrară și au

procedat la crearea de cooperative a- gricole, ceea ce a dus la creșterea producției agricole și Ia ameliorarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la sate. Schimbări au avut loc și în celelalte sectoare de activitate. preocuparea pentru valorificarea bogățiilor naturale materializîndu-se prin construirea unor o- biective industrialeprecum combinatulde prelucrare a a- luminiului de la Ainak și complexul de extracție și rafinare a gazelor de la Djar- kuduk, prin creșterea producției industriale și dezvoltarea transportului.Poporul român, care a manifestat și manifestă sentimente de simpatie față de aspirațiile de libertate și progres ale popoarelor din țările in curs de dezvoltare urmărește cu interes eforturile depuse de poporul afgan in vederea făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România și
COMUNICAT

La cererea unor colective de oa
meni ai muncii, ținînd seama de 
faptul că zilele de 23 și 24 august

„Zilele cărțiiJoi au început în întreaga țară „Zilele cărții social-polit.ice", manifestare de tradiție dedicată marii noastre sărbători naționale de la 23 August și aniversării a' 18 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Cu acest prilej, sînt organizate, timp de cinci zile, manifestări de popularizare a cărții social-politice — ■ lansări de noi volume, expoziții tematice de carte, in- tilniri cu autori și redactori de edituri, simpozioane și dezbateri asupra unor lucrări, colecții și serii editoriale ș. a. Desfășurate în întreprinderi, pe mari platforme industriale, in unități agricole, așezăminte de cultură sau librării, „Zilele cărții social-politice" vor aduce în atenția maselor largi de cititori lucrările care ilustrează realizările poporului nostru, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de-a lungul celor 18 ani de istorie nouă, revoluționară, care s-au scurs de la cel de-al IX-lea Congres al partidului.Deschiderea la nivel republican a manifestării a avut loc, joi, la clubul întreprinderii „23 August" din Capitală. Cu această ocazie, aici au fost prezentate cele mai recente volume apărute în seriile „Din gîndirea filozofică", „Din gindirea social-poli- tică", „Din gindirea economică" a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a ..fost deschisă o expoziție de carte social-politică. în aceeași zi, la librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală a avut loc o intîlnire a cititorilor cu reprezentanți ai Editurii Academiei.
De la regionalaDe la Regionala C.F.R. București sîntem informați că, în urma unor lucrări la pod-pasaj Comarnic, în ziua de 26 august se anulează trenurile de persoane nr. 3301, 3304 și 3308 pe distanța Cimpina — Predeal și invers, acceleratul nr. 643 pe dis-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 19 august, ora 21 — 22 aur 
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil în 
Crișana, Maramureș, Transilvania și 
nordul Moldovei, unde izolat va ploua. 
In celelalte regiuni, cerul va fi tempo
rar noros și, pe alocuri, vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de averse în

Republica Democratică Afganistan sedezvoltă relații deprietenie și colaborare, întemeiate peprincipiile respectării independentei și suveranității naționale, e- galității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.Așa cum se știe, România s-a pronunțat și se pronunță pentru o soluție politică, pe calea tratativelor a problemelor în legătură cu Afganistanul, pornind de la. realizarea unei înțelegeri între statele din zonă, de la respectul independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne ale poporului afgan.Animat de sentimente prietenești față de poporul afgan, poporul nostru nutrește convingerea că adînci- rea raporturilor ro- mâno-afgane corespunde intereselor celor două țări și popoare. cauzei păcii, și înțelegerii internaționale.

sint zile nelucrătoare, ziua de 21 au
gust 1983 va fi zi de lucru cu pro
gram normal.

social-politice": lift laProgramul „Zilelor 'cărții, social-politice" mai cuprinde, în Capitală, lansări și prezentări de volume la clubul întreprinderii de confecții'și tricotaje, întreprinderii „Grivițaj roșie" și la librăria „Mihai Eminescu", manifestări realizate cu participarea unor reprezentanți ai editurilor Academiei, Albatros, științifică și enciclopedică, militară.La Casa cărții din Iași a avut loc vernisajul Salonului de carte sub genericul „Cartea social-politică in sprijinul formării conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor muncii", prilej .cu care au fost lansate noi și valoroase volume apărute recent la editurile noastre. în aceeași zi, la bibliotecile orășenești din Pașcani, Hîr- lău și Tg. Frumos s-au deschis expoziții de carte social-politică intitulate „împliniri și perspective sub semnul iui August 1983", iar la Combinatul de fibre sintetice și la întreprinderea de tricotaje „Moldova" din localitate au avut loc dezbateri pe marginea volumului „Contribuții ale președintelui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea gîndirii filozofice", precum și o manifestare literară cu tema „Din gîndirea social-politică, economică și filozofică a tovarășului Nicolae Ceaușescu", urmate de recitaluri de poezie patriotică și revoluționară. în programul aceleiași zile a figurat și montajul literar-muzical „18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului", susținut de filiala din cartierul „Alexandru cel Bun" a Bibliotecii județene „Gh. Asachi".(Agerpres)
C.F.R. Bucureștitanța Cimpina — Brașov, rapidul nr. 35 și acceleratele nr. 331/332 pe distanța București Nord — Brașov și invers. De asemenea, vor fi întîrzia- te pe parcurs trenurile de persoane nr. 3002 (cu 93 minute) și 3023 (qu 60 minute).

soțite de descărcări electrice. Vlntul va 
sufla slab, pînă la moderat cu intensi
ficări de scurtă durată în estul și sudul 
țării, predominînd din sectorul nord- 
est. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 10 $1 20 de grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade. In 
București : Vreme ușor instabilă, cu 
cerul ternporâr noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor os
cila între 12 și 15 grade, iar maximele 
între 25 și 28 de grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

© VIDEOTERMINALE- 
LE Șl RADIOACTIVITA
TEA. în ultimii ani s-au exprimat temeri potrivit cărora folosirea videoterminalelor la locui de muncă ar comporta riscul u- nor afecțiuni ale ochilor, inclusiv, cataracta. Un raport dat publicității la Washington de o comisie specială formată din medici și cercetători electroniști a ajuns la concluzia că ecranele computerelor asemănătoare celor ale televizoarelor nu pot provoca acelor care le utilizează tulburări vizuale. „Nivelul de iradiere necesar pentru a produce cataracta este de milioane de ori mai ridicat decît cel emis de videoterminale", precizează raportul. Asemenea videoterminale

se folosesc in numeroase locuri de muncă, între care la controlul traficului aerian și la programatoarele computerelor.
@ PROCEDEU NOU 

DE DESALINIZARE A 
APEI. ° echipă de cercetători japonezi a elaborat o nouă tehnologie de desalinizare a a- pei de mare destinată termocentralelor electrice. Tehnologia respectivă presupune investiții mai mari pentru construirea u- nei centrale de desalinizare a apei de mare decît a celor existente, dar costul procesului de desalinizare este de numai o treime din cel actual. In prezent, în centralele obișnuite de desalinizare a apei de mare se utilizează procedeul distilării.

Oamenii de știință japonezi folosesc însă o altă metodă — care asigură o puritate în săruri minerale a apei obținute de 2 000 de ori mai mare decît a apei potabile.
© TABLOUL DE PE 

VERSO. Tabloul unui pictor necunoscut, expus la Nantua (estul Franței), valorează, in realitate, o avere : el are pe verso o pictură de Paul Gauguin, evaluată la 500 000—1 000 000 de franci. Dorind să dezlege misterul, specialiștii au ajuns la concluzia că, la sfîrșitul secolului trecut. Paul Gauguin, în trecere spre Arles, unde urma să se intilnească cu Van Gogh, a poposit la un frizer din Nantua, căruia, în schimbul unui tuns și al unui prinz, i-a dăruit un ta

rit*
WauA 
U-------

RETUTINE3ENIblou. Pictor amator în orele libere, frizerul, căruia pînza lui Gauguin, necunoscut pe atunci, nu i-a spus nimic, a hotărit să folosească reversul pentru pro- pria-i „capodoperă" intitulată „Nantua și lacul său in 1903". Recent, in această mică localitate a fost organizată o expoziție retrospectivă privind istoria așezării, cu prilejul căreia a fost făcută descoperirea, confirmată de experți de la Muzeul Luvru.
© LA NEAPOLE, CA 

ÎN... TEXAS. Șapte bandiți

din Neapole au pătruns lntr-o bancă cu... buldozerul. Banca a fost devalizată fără să se tragă un singur foc, întrucît bandiții au pătruns in ea demolind zidul din spatele clădirii doar cu cî- teva minute inainte de închiderea ghișeelor. Luați prin surprindere și sub amenințarea armelor, funcționarii au fost ne- voiți să cedeze încasările zilei — respectiv circa 30 milioane lire italiene. Bandiții au reușit să fugă cu prada, de data aceasta, însă, cu automobile furate din fața băncii. încă una din fețele „reprezentative" ale societății de consum.

• CEAS... ASCULTĂ
TOR. O firmă elvețiană a realizat un ceas electronic de mină comandat prin voce — relatează revista „Europeo". Pentru a potrivi, de exemplu, ora la care trebuie trezit posesorul ceasului este suficient ca el să apese un buton și să rostească „trezirea la ora...". Tot verbal se cuplează și cronometrul. Modificarea afișajului pentru stabilirea orei și datei exacte se face, de asemenea, oral.

© LITERATURA SI ME
DICINA. Conan Doyle; părintele lui Sherlock Holmes și al romanului polițist modern, a fost și un reputat medic, autor al unei lucrări de doctorat,

nepublicată încă. Recent s-a descoperit că scriitorul s-a ocupat îndeaproape de complicațiile artritei, teoriile sale con- firmîndu-se pe deplin mai tîr- ziu. Se pare, de asemenea, că Doyle a fost primul medic care a vorbit în lucrările sale despre ereditatea artritei. Alături de alți medici cu idei progresiste, el a făcut parte dintre aceia care au sprijinit vaccinarea populației împotriva tifosului și a pojarului.
© IPOTEZĂ BIOLO

GICĂ. După părerea biologilor, organismele luptă pentru a asigura prezența propriului patrimoniu genetic în generațiile viitoare. Aceasta înseamnă că o viețuitoare poate să ajungă pînă acolo ineît să se sacrifice pentru

a permite fiilor săi sau rudelor mai apropiate să învingă în lupta proprie pentru viață și pentru a lăsa descendenți. Pentru ca a- cest lucru să se poată întîmpla este necesar ca animalele să-și recunoască părinții, fapt care nu a fost încă demonstrat întru totul de biologi. O contribuție pozitivă în această privință a reprezentat-o observarea comportamentului albinelor, care par să-și recunoască și să deosebească propriile surori de surorile vitrege, in pofida faptului că trăiesc in același stup și sint absolut asemănătoare. Mai mulți cercetători americani au observat astfel că luptele intre albine lucrătoare erau mal puțin violente și se produceau cu o mai mică frecvență dacă albinele aveau aceiași părinți.
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Manifestări consacrate marii sărbători 
a poporului român

Peste hotare continuă seria de manifestări consacrate celei de-a 
XXXIX-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din august 1944.MOSCOVA 18 — Trimisul Ager- pres, Mihai Fabian, transmite : In cadrul manifestărilor organizate in Uniunea Sovietică pentru a marca ziua de 23 August 1944, în capitala R.S.S. Gruzine — Tbilisi — a avut loc o adunare festivă.• în prezidiul adunării. au luat loc V. Șiradze, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Gruzine, O. Cerkezia, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al republicii, Traian Dudaș, ambasadorul tării noastre in U.R.S.S., N. Gurcenidze, secretar al Comitetului de partid al orașului Tbilisi, reprezentanți ai unor organizații politice și obștești.Ambasadorul român și academicianul Vahtang Beridze, directorul Institutului de istorie a artelor al Academiei R.S.S. Gruzine, au rostit alocuțiuni in care au subliniat importanta actului istoric de la 23 August 1944 în viata poporului român, realizările obținute în anii construcției socialiste. Vorbitorii au evocat, totodată, bunele relații existente între partidele, țările și popoarele noastre, perspectivele dezvoltării lor în continuare.în cadrul adunării, reprezentanți ai colectivelor de oameni ai muncii și ai organizațiilor de tineret din capitala R.S.S. Gruzine au rostit cuvîn- tări de salut.La adunarea festivă a fost prezent un numeros public.PHENIAN 18 (Agerpres) — La clubul cooperativei agricole de producție „Prietenia coreeano-română" din Sambong a avut loc o adunare festivă, la care au participat Pak long Sam, secretar al Comitetului de partid al provinciei Phenianul de Sud, Han Miong Rok, secretar al comitetului de partid, și Toi Han Riong, președintele Comitetului popular ol raionului Piengwon, reprezentanți ai M.A.E. A fost prezentă, de asemenea, delegația Asociației de prietenie româno-coreea- nă, aflată în vizită în Republica Populară Democrată Coreeană,în cuvîntările rostite la adunare, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia coreeano-ro- mână“ din Sambong și ambasadorul României, Constantin Iftodi, au evo- [ cat pe larg semnificația actului de [ la 23 August, marile transformări I revoluționare Înfăptuite de poporul■ român, îndeosebi in ultimii 18 ani, • de tind în fruntea partidului și sta-■ tului se află tovarășul Nicolae i Ceaușescu, secretarul general al ) Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

FAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

!
I
I

SECRETARUL bfeiQfeftXt ÂL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a cerut părților implicate in problema Ciprului să-și precizeze pozițiile pentru a face să avanseze procesul de reglementare negociată a acestei chestiuni.

COMERȚUL EXTERIOR AL 
FRANȚEI a înregistrat in luna iulie un deficit de 3 miliarde de franci, pierderile totale, de la începutul acestui an fiind cifrate la 39,7

A .fost evidențiat, de asemenea, cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare româno-, coreene, rod al fructuoaselor intil- niri, convorbiri și înțelegeri la cel mai înalt nivel.BELGRAD 18 (Agerpres). — La 18 august, la Ambasada României din Belgrad a avut loc o conferință de presă, la care au participat Trpe la- kovlevski, secretar executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., Milenko Boia- nici, secretar federal pentru comerțul exterior, Jivorad Kovacevici, membru al Consiliului Executiv Federal, reprezentanți ai Secției internaționale a C.C. al U.C.I., Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe, Secretariatului Federal pentru Informații, generali și ofițeri ai armatei populare iugoslave, membri ai corpului diplomatic, precum și numeroși reprezentanți ai presei iugoslave.Ambasadorul țării noastre, Dumitru Popa, a relevat importanta și semnificația actului de la 23 August 1944 in viața țării noastre. Reliefind transformările revoluționare realizate sub conducerea Partidului Comunist Român, vorbitorul a subliniat succesele istorice obținute în ultimii 18 .ani, de tind în fruntea partidului și țării se află tovarășul Nicolae Ceaușesou. Arătind că România și conducătorul său promovează o politică de pace, înțelegere și. conlucrare între toate popoarele lumii, vorbitorul a evidențiat bunele relații existente între România și Iugoslavia, ale căror baze au fost puse în numeroasele întilniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducătorii de partid și de stat din Iugoslavia socialistă, vecină și prietenă.în saloanele ambasadei a fost organizat un stand de carte românească, la loc de cinste aflîndu-se opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu.BUDAPESTA 18 (Agerpres). — La Ambasada României din Budapesta a fost organizată o conferință de presă. Ambasadorul țării noastre, Victor Bolojan, a evidențiat marea însemnătate a actului istoric înfăptuit l.a 23 August 1944, realizările de seamă pe care le-a obținut poporul român sub conducerea secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. A fost subliniată politica externă principială de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii promovată de partidul și statul nostru. Totodată, vorbitorul a reliefat dezvoltarea relațiilor 

miliarde franci, transmite agenția France Presse, citind un comunicat oficial dat publicității la Paris.LANSAREA NAVEI AUTOMATE 
„PROGRESS-17". După cum trans
mite agenția T.A.S.S., in conformi
tate cu programul de asigurare a 
funcționării stației științifice or
bitale „Saliut-7“, in Uniunea Sovie
tică a fost lansată nava de trans
port automată „Progress-17“, care 
urmează să transporte la stația or
bitală diverse materiale. 

româno-ungare în anii socialismului.Cu același prilej, in saloanele ambasadei a fost inaugurată o expoziție de carte românească, in cadrul căreia, lă loc ’de frunte, sint prezentate lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.HAVANA 18 (Agerpres). — La cooperativa agricolă de producție „Prietenia cubano-română" a avut ioc o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai unor organe centrale și locale de partid și de stat și membrii cooperatori și familiile acestora.Despre semnificația actului istoric de la 23 August, organizat și condus de Partidul Comunist Român, despre marile succese dobindite de țara noastră în ultimele decenii în toate domeniile de activitate a vorbit Gheorghe Dumitrache, ambasadorul României în Cuba.în cuvintul său, Julio Pascua, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Asociației Naționale a Micilor Agricultori din Cuba (A.N.A.P.), a evocat, la rindul său, prietenia dintre partidele, țările și popoarele noastre, legăturile statornicite în ultimele decenii între țăranii români și cubanezi. Poporul cubanez, a subliniat vorbitorul, apreciază succesele obținute de poporul frate român, sub conducerea P.C.R., in edificarea vieții noi, succese care au dus la creșterea continuă a bunăstării poporului, a clasei muncitoare din țara prietenă.La încheierea adunării festive, președintelui cooperativei î-a fost înminat un set de cărți, in limba spaniolă, din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și volume privind istoria, economia și cultura poporului român.HELSINKI 18 (Agerpres). — La Helsinki a avut loc o festivitate in cadrul căreia a fost donată o însemnată colecție de cărți și lucrări românești Bibliotecii Naționale din Finlanda, un loc principal ocupin- du-l lucrări din vasta operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost donate, de asemenea, o serie de volume referitoare la istoria, cultura, știința și arta poporului român, la dezvoltarea multilaterală și susținută a tuturor sectoarelor de activitate in anii construcției socialiste.CARACAS 18 (Agerpres). —. La Caracas a fost inaugurată expoziția „Imagini din România", sub auspiciile Congresului (parlamentul) Republicii Venezuela.La inaugurare au participat reprezentanți ai Congresului și ai Ministerului Relațiilor Externe, alte oficialități venezuelene, diplomat!, oameni politici, de cultură și de afaceri, un numeros public.
REUNIUNE A.S.E.A.N. Luînd cu- vîntul în cadrul lucrărilor Comite- [ tului Permanent al Asociației Na- | țiunilor din Asia,. ,.de . .SuțLEsț (A.S.E.A.N.), miniștruîr, afacerilor i externe al Indoneziei, Mochtar Ku- I sumaatmadja, președintele în exercițiu al acestui comitet, a declarat că în condițiile actualelor dificultăți I economice internaționale, cele cinci I țări membre ale A.S.E.A.N. trebuie să dea dovadă de înțelegere și de 1 spirit de cooperare pentru depăși- | rea crizei. El a arătat că în ultimii ani, in pofida acestor condiții neprielnice, cooperarea intre statele din A.S.E.A.N. s-a dezvoltat pro- [ gresiv.

Lucrările Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva

Intervenția delegației române
GENEVA 18 (Agerpres). - Comitetul de dezarmare de la Geneva a 

intrat in faza evaluării activității desfășurate în cursul actualei sesiuni ș! 
a elaborării raportului pe această temă ce urmează a-l prezenta viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Problema elaborării programu
lui, global de dezarmare, pe care comitetul are sarcina să-l pregătească 
și să-l supună sesiunii Adunării Generale a O.N.U. din acest an, ocupă 
un important loc in activitatea prezentă a comitetului.Intervenind in dezbateri, delegația română a arătat că programul global de dezarmare va trebui să conțină un capitol special de măsuri concrete privind dezarmarea și dezangajarea militară pe continentul european. Prioritatea și urgența includerii unui asemenea capitol în programul global de dezarmare sint determinate de faptul că, la ora actuală, pe continentul european se află cea mai mare concentrare de arme și armamente nucleare și, în consecință, riscul unui conflict termonuclear nu poate fi prevenit decît prin încheierea unor acorduri, negociate cu participarea tuturor statelor interesate, care să prevadă măsuri efective de dezarmare și de creștere a încrederii între state.Delegația română a propus in con-( tinuare formulări concrete spre a fi introduse in programul global de dezarmare, urmărind realizarea de urgență a unui acord pentru stoparea amplasării de noi rachete nuclea

SALVADOR

Noi ciocniri între armată și forțele insurgenteSAN SALVADOR 18 (Agerpres). — Noi ciocniri intre armată și forțe ale Frontului Farabundo Marti de Eliberare Națională (F.M.L.N.) au avut loc, in ultimele zile, în regiunea vulcanului Guazapa, la circa 30 km de San Salvador — informează agenția France Presse.într-o emisiune a postului de radio Venceremos, F.M.L.N. a precizat că prima brigadă de infanterie a armatei a suferit pierderi grele in cursul unei operațiuni militare des
France Presse despre problema 

foamei în S. U. A.WASHINGTON 18 (Agerpres). — într-un comentariu consacrat „foamei sporite ce se manifestă în S.U.A. și consecințelor electorale ale acestei situații", agenția France Presse relevă : Se apreciază că 40 de milioane de persoane — un american din șase — nu au mijloacele necesare pentru a se hrăni suficient. Soarta acestora a devenit subiectul unei ample dezbateri la nivel național, cu ecouri clâre din punct de vedere electoral. Președintele Reagan se declară „uluit", dar „profund îngrijorat" de articolele citite de el in presă în legătură cu această problemă.Este, dealtfel, suficient să traver- sezteătrâda in fața Casei Albe pentru a fi confruntat cu faptele evidente — există foame in „grinarul lumii". Deseori, seara, la o sută de metri depărtare de reședința prezidențială, cerșetorii din cartier se adună pe iarbă, așteptînd sosirea unei camionete a municipalității, care le împarte hrană. De la începutul recesiunii, în urmă cu trei 'ani, în întreaga țară s-a mărit numărul centrelor care împart hrană populației.Informînd că președintele Reagan a însărcinat o comisie neguverna

re cu rază medie de acțiune in Europa .și distrugerea celor existente. In spiritul principiilor politicii externe a României, al concepției și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea dezarmării, delegația noastră a formulat propuneri vizînd diminuarea rolului blocurilor militare și desființarea concomitentă. in viitor, a Pactului N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, înghețarea și reducerea cheltuielilor militare, urmind ca fondurile astfel economisite să fie destinate dezvoltării economice și sociale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare.Delegația .română a avansat, totodată, propuneri concrete privind includerea in programul global a unor recomandări referitoare la negocierile de la Viena privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri' adiacente în Europa centrală, precum și la conferința europeană destinată adoptării de măsuri de dezarmare și de creștere a încrederii pe continent.

fășurate în regiunea Guazapa. De asemenea, radio Venceremos a menționat că patru militari au fost uciși într-un atac întreprins de forțe ale F.M.L.N. împotriva unei patrule militare care se îndrepta spre Suchi- toto.La rîndul lor, forțele armate sal- vadoriene au semnalat desfășurarea unor noi ciocniri în apropiere de Tecoluca, în regiunea San Vicente, la 50 km est de capitală.

mentală de specialiști să studieze amploarea problemei și să ii prezinte un raport într-un interval de 90 de zile, A.F.P. notează că este pentru prima oară de la venirea la Casa Albă cind președintele recunoaște că problema foamei s-a agravat in Statele Unite.După ce arată că aproximativ 22 milioane de americani sint nevoiți să-și asigure hrana prin „bonuri alimentare" acordate de guvern, agenția France Presse relevă că datorită reducerilor bugetare, un milion de săraci sint lipsiți acum chiar și de „bonurile alimentare". Recesiunea și creșterea șomajului — relatează agenția — au făcut ca în cursul ultimilor doi ani numărul. americanilor obligați să solicite „bonuri alimentare" să crească cu două milioane.Guvernul — subliniază France Presse — a anunțat că, in 1982. 15 la sută din americani — 34,4 milioane de persoane — s-au situat sub „limita sărăciei". Este cel mai ridicat nivel de după 1965. Aceste cifre au înviorat opoziția Partidului Democrat, care continuă, pe măsură ce se apropie campania electorală, să denunțe reducerile drastice efectuate de președinte in programele sociale.
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DIN AGENDA
LUPTEI MONDIALE

PENTRU PACE
Femeile — împotriva pericolului nuclear
Pe baricadele luptei pentru pace, desfășurate pe toate meridianele, 

femeile se constituie într-o componentă activă, din cele mai importan
te. in cadrul unor ample manifestări, printr-o varietate deosebită de 
forme 
carea femeilor împotriva cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii ■ 
bunul cel mai de preț al oamenilor — cîștigă pe zi ce trece în intensi
tate și amploare. Atitudinea militantă a femeilor în această problemă 
arzătoare a zilelor noastre izvorăște din simțul răspunderii față de vii
torul senin al copiilor, pentru asigurarea dreptului fundamental la viață 
al tuturor fiilor planetei.

- mitinguri, demonstrații, marșuri, simpozioane, apeluri — miș-

O „Pentru pace și emancipare", 
între acțiunile împotriva pericolului 
de război, organizate de mișcările 
femeilor din R.F. Germania, se nu
mără și cea sus-menționată. Partici
pantele, reunite la Dusseldorf, s-au 
pronunțat cu hotărîre împotriva de
ciziei N.A.T.O. de instalare a rache
telor nucleare. în rezoluția adoptată 
cu acest prilej se arată că „Nu vom 
admite ca alocațiile sociale să fie 
tot mai mult reduse, cu justificarea 
că avem nevoie, pentru securitatea 
noastră, de mai multe rachete".

Mii de femei din diverse localități ale Statelor Unite au protestat, în fața 
depozitului de muniții din Seneca (statul 
de amplasare de rachete „Pershing-2" și

Grecia se pronunță pentru aminarea amplasării 
noilor rachete americane in Europa

* ATENA trul grec 18 (Agerpres). — Minis- al afacerilor externe, Ioannis Haralambopoulos, a adre- l sat celorlalți miniștri de externe ai ; țărilor Pieței comune o scrisoare in ț care se pronunță pentru aminarea i cu 6 luni a instalării rachetelor I americane, de croazieră și Per- i shing-II în Europa occidentală, / anunță un comunicat oficial, dat ț publicității joi la Atena, și citat de I agenția France Presse.
PHENIAN

Condamnare energică a unui act provocator sud-coreeanPHENIAN 18 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. a dat publicității un comunicat în care este condamnată e- hergic scufundarea de către un distrugător sud-coreean, în marea liberă. a unei nave aparținind R.P.D. Coreene, specializată în detectarea bancurilor de pești. Documentul a- rată că acest act, soldat cu victime,
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O „Femeile pentru viață pe pă- 
mint". în Marea Britanie cunosc o 
largă participare a femeilor acțiu
nile desfășurate in jurul bazei mili
tare de la Greenham Common. Mii 
și mii de femei din toate colțurile 
țării au organizat ștafete, „lanțuri 
vii ale păcii", baraje pentru a pro
testa împotriva intențiilor de a am
plasa in perimetrul militar din a- 
propiere noi arme de distrugere în 
masă. în ultimii doi ani, indiferent 
de anotimp, s-au perindat pe la ( 
Greenham Common 30 000 de femei. '

New York), împotriva planurilor 
„Cruise” in Europa occidentală

în scrisoare, ministrul de externe al Greciei — țară care deține în actualul semestru președinția C.E.E. — subliniază că in acest interval suplimentar negocierile sovieto- americane de la Geneva ar putea fi prelungite, in vederea realizării unui acord. Totodată, scrisoarea exprimă profunda îngrijorare a guvernului Greciei în legătură' cu consecințele instalării noilor rachete americane pe teritoriul european. | 

constituie o încălcare brutală a normelor de drept internațional. în comunicat se relevă că dacă autoritățile sud-coreene vor continua provocările lor armate, ele vor purta întreaga răspundere pentru toate consecințele care vor decurge din asemenea acțiuni.

Activitate perseverentă pentru extinderea conlucrării 
multilaterale, prietenești cu țările în curs de dezvoltare

„Acționăm larg pentru dezvoltarea relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare. însăși vizita pe care am efectuat-o în luna iulie în 
cinci țări africane constituie o expresie a acestei activități, a pre
ocupării țării noastre de a găsi căile întăririi solidarității și colabo
rării cu aceste state în lupta împotriva subdezvoltării, a politicii im
perialiste și colonialiste, pentru o nouă ordine economică inter
națională”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Apropierea glorioasei aniversări de la 23 August — zi de istorică rezonanță, cu multiple semnificații in viața și lupta poporului român, sub conducerea partidului comunist, pentru o viață liberă și demnă, pentru progres și prosperitate — constituie un îndemn pentru reliefarea realizărilor remarcabile obținute de România socialistă pe plan intern și în raporturile sale externe in cele aproape patru decenii care au trecut de la începerea revoluției de eliberare națională și socială. Și în mod deosebit de cind în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, încercat conducător revoluționar, personalitate eminentă a vieții internaționale contemporane.în acest cadru, ne vom referi la raporturile României cu țările in curs de dezvoltare, raporturi care, in ultima perioadă, au cunoscut o amplificare și diversificare remarcabile, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și sub impulsul său dinamic, hotărî- tor. într-adevăr, continua extindere a legăturilor țării noastre cu acest important grup de state — care constituie covirșitoarea majoritate a țărilor lumii — este rezultatul punerii 

In aplicare a uneia dintre orientările de bază, programatice, ale politicii externe a României socialiste, face parte integrantă din ansamblul politicii de largă deschidere internațională pentru care militează cu perseverență președintele României și este in deplină concordanță cu hotă- ririle adoptate la congresele parti-' dului.Pornind de la rolul crescînd pe care il au în viața internațională țările in curs de dezvoltare, statele nealiniate — in marea lor majoritate țări în curs de dezvoltare — România plasează raporturile sale cu aceste state atît in contextul inten
sificării și adincirii colaborării pe 
plan bilateral, in scopul contribuirii la lichidarea subdezvoltării și la accelerarea progresului lor economic și social, cit și în cadrul luptei ge
nerale împotriva politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și imixtiune in treburile interne, de consolidare și reîmpărțire a zonelor și sferelor de influen
ță, pentru edificarea noii ordini eco
nomice și politice internaționale, în care să triumfe deplina egalitate în drepturi, pentru garantarea drepturilor fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe soarta sa, de a-și decide singur viitorul, în deplină concordanță cu interesele și năzuințele sale naționale legitime.Ca urmare a acestei orientări, 
contactele la cel mai înalt nivel cu 
țările in curs de dezvoltare au cu
noscut o puternică intensificare, în

deosebi după 1968, ceea ce a contribuit in 'mod hotăritor la extinderea cooperării bilateraie reciproc avantajoase cu aceste state, la consolidarea conlucrării cu ele pe arena internațională. Vizitele întreprinse in decursul acestor ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Africa. America Latină și Asia, ca și multiplele întilniri de la București cu șefi de stat din zeci de țări in curs de dezvoltare, precum și cu numeroși șefi de guvern, conducători de partide politice, președinți de parlamente, alte personalități politice din aceste țări, convorbirile avute și înțelegerile convenite au așezat o temelie trainică, solidă raporturilor țării noastre cu aceste state.Dacă ar fi să ne referim numai la perioada ultimelor 12 luni — din august anul trecut și pînă în prezent — am avea o imagine dintre cele mai grăitoare a amplorii și diversității contactelor la cel mai înalt nivel cu țările în curs de dezvoltare. Astfel, 
vizitele efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în noiem
brie 1982 in țări din Asia — Pakistan, Indonezia, Singapore, Ma- layezia și Kuweit — precum și re
centul itinerar din iulie 1983 din Africa — unde au fost vizitate Etiopia, Zimbabwe, Mozambicul, Zambia și Somalia — s-au constituit in noi și deosebit de importante solii de pace ale poporului român, înscriindu-se 
ca momente de cea mai mare însem

nătate, cu profunde semnificații pe 
planul relațiilor bilaterale româno- 
asiatice și româno-africane, precum 
și în sfera vieții internaționale. Prin întreaga lor desfășurare, aceste vizite au constituit, totodată, o puternică manifestare a prieteniei, colaborării și solidarității militante cu țările vizitate, cu toate țările in curs de dezvoltare, în lupta lor pentru progres economic și social, pentru întărirea independenței naționale și dezvoltare liberă, de sine stătătoare, în același timp, activitatea intensă, neobosită, a șefului partidului și statului român in cursul acestor vizite a relevat, încă o dată, contribuția 
esențială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la transpunerea consec
ventă în viață a orientărilor stabili
te de Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională ale partidului 
privind dezvoltarea colaborării și 
solidarității României socialiste cu 
popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, independente.Acelorași scopuri le-au fost consacrate și cele 12 întilniri care au avut loc în România, in aceeași perioadă, cu șefi de stat și . de guvern, precum și 30 de întilniri cu președinți de parlamente, șefi de partide, miniștri de externe și alte personalități din 23 țări în curs de dezvoltare.O asemenea statornică și prodigioasă activitate — strălucit ilustrată. de intensele contacte desfășurate în intervalul unui singur an — în cursul căruia președintele României 

s-a întâlnit cu reprezentanții cei mai autorizați ai imensei majorități a țărilor în curs de dezvoltare, a condus la statornicirea unor raporturi strinse de prietenie, bazate pe sentimente de stimă, respect și încredere reciprocă. Se cere subliniat, totodată, caracterul concret, de lucru 
și acțiune practică al tuturor acestor contacte, ceea ce a permis realizarea unor înțelegeri și acorduri de cea mai mare însemnătate pentru amplificarea raporturilor bilaterale, cărora le-au fost astfel conferite durabilitate, stabilitate și perspectivă. Se poate afirma cu deplin temei că 
toate aceste acțiuni au purtat 
amprenta puternică a personalității 
deosebite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a stilului său concret, 
dinamic de muncă.Dialogul la cel mai înalt nivel a condus la extinderea și diversifica
rea raporturilor economice bilaterale, care, dealtfel constituie compo
nenta cea mai dinamică a relațiilor 
României cu țările în curs de dez
voltare. Astfel, schimburile comerciale cu aceste state s-au dezvoltat într-un ritm accelerat, superior ritmului de creștere a ansamblului raporturilor economice externe ale țării noastre ; ca urmare, ponderea 
țărilor in curs de dezvoltare in co
merțul exterior românesc a crescut 
de Ia 4,9 la sută in 1964, la 7 la sută 
în 1970 și la aproape 30 la sută in 1982, acest grup de țări situîndu-se în prezent pe locul doi — după statele socialiste, dar înaintea țărilor dezvoltate — în relațiile economice externe ale țării noastre, cu toate consecințele negative ale crizei economice mondiale care a afectat in primul rind tocmai țările în curs de dezvoltare.Avind in vedere faptul că România socialistă este ea insăși in prezent o țară in curs de dezvoltare, cu resurse limitate, în centrul raporturilor economice cu celelalte state in curs de dezvoltare au fost puse intensificarea și diversificarea cooperării în producție in industrie, agricultură, construcții, minerit, transporturi și în alte domenii de interes comun, pe baze reciproc avantajoase. Dealtfel, aceasta constituie principala formă de sprijin activ promovată de țara noastră în raporturile cu celelalte state in curs de dezvoltare, înscriindu-se. totodată. în conceptul larg al intensificării cooperării economice dintre țările în curs de dezvoltare, ca parte integrantă a eforturilor care se fac pe plan mondial pentru edificarea noii ordini economice internaționale.în acest scop, o atenție deosebită este acordată construirii în țările în
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® Președintele Nicolae Ceaușescu a întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizite în 
47 de țări din Africa, America Latină și Asia, avînd, 
totodată, numeroase întîlniri la București cu șefi de 
stat din 40 de țări în curs de dezvoltare din aceste 
trei continente.

® Rodnicul dialog la nivel înalt și-a găsit con- ț 
, cretizare în semnarea a 12 tratate de prietenie și co- ț 
i iaborare, 62 declarații solemne și declarații comune ț 
ț și adoptarea a 103 comunicate comune, 
i

culturii, transporturilor în țările în curs de dezvoltare, ț
xj

® România participă la realizarea a peste 1301 
i de obiective economice în domeniul industriei, agri- 
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curs de dezvoltare a unor unități economice de producție, rambursarea investițiilor urmind să fie realizată prin produsele acestor unități sau prin unele materii prime și alte mărfuri disponibile. Ia export in țările respective. De asemenea, se promovează și alte forme.moderne de cooperare economică, așa cum sint societățile mixte de producție, societățile mixte de comercializare a unor produse și altele, urmărindu-se în toate cazurile așezarea acestor activități pe baze strict economice, care să asigure o rentabilitate sporită ambelor părți.în paralel cu adincirea și intensificarea cooperării economice, are Ioc și un proces de creștere susținută a schimburilor comerciale, în acest domeniu țara noastră urmărind cu prioritate realizarea unor schimburi comerciale echilibrate, punindu-se un accent deosebit pe amplificarea legăturilor economice cu statele de unde se fac importuri mari de materii prime și produse energetice, pentru a se ajunge la extinderea exportului românesc de mărfuri și servicii pe piețele respective, în scopul asigurării mijloacelor de plată nece- safe importurilor. în același timp, trebuie reliefată tendința de sporire a achiziționării de produse finite din țările în curs de dezvoltare.Concomitent cu dezvoltarea accelerată a raporturilor bilaterale, s-a extins și s-a consolidat conlucrarea pe arena internațională dintre țara noas
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tră și celelalte state în curs de dezvoltare. In acest context, trebuie subliniat faptul că numeroase puncte de vedere și propuneri formulate de România, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la problemele majore cu care este confruntată omenirea, se bucură de o deosebită audiență în țările in curs de dezvoltare și sint numeroase cazurile in care aceste state se alătură activ României la promovarea acestor poziții.în mod deosebit, se bucură de o mare apreciere faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu militează consecvent pentru întărirea unității de acțiune și consolidarea solidarității dintre țările în curs de dezvoltare, dintre statele nealiniate, pentru amplificarea conlucrării dintre ele în eforturile comune pentru promovarea unei politici noi, de deplină egalitate In drepturi, in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, pentru asigurarea progresului economic și social.Toate acestea vin să pună în evidență prestigiul deosebit de care se bucură șeful statului român în aceste țări, faptul că numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este pronunțat astăzi cu prețuire, stimă și respect in țările Africii, Americii Latine și Asiei, că România este mai cunoscută ca oricînd in tot mai multe țări ale lumii.
Marcel DINU
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