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TIMIȘ : Producție fizică

în întîmpinarea zilei de 23 August

Puternică mobilizare pentru 
realizarea exemplară a planului

In vizitele de lucru pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
le-a efectuat în aceste zile în unități eco
nomice din județele Constanța și Galați au 
fost examinate, la fața locului, împreună cu 
specialiștii și muncitorii, intr-un larg spirit demo
cratic, problemele complexe privind înfăptuirea 
noii revoluții agrare, realizarea exemplară a pla
nului pe acest an in industrie și investiții, în

făptuirea tuturor programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei. Este limpede că, așa 
cum sublinia secretarul general al partidului și 
cu prilejul recentelor vizite de lucru, numai în
făptuind neabătut programele de dezvoltare eco
nomică, vom putea asigura condiții tot mai 
bune pentru prosperitatea patnei socialiste, pen
tru creșterea bunăstării intreaului popor, lată de 
ce acum, cind întreaga țară se pregătește să

aniverseze glorioasa revoluție de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
eforturile clasei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, ale tuturor oamenilor muncii trebuie con
centrate stăruitor pentru înfăptuirea îrf cele mai 
bune condiții a sarcinilor economice .cantitative 
și calitative pe acest an hotăritor al cincinalu
lui, a angajamentelor asumate in marea întrecere 
socialistă.

Ritm susținut de execuție 
pe toate șantierele de investiții!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU? 5

Franz Josef Strauss,
președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială și prim-ministru al landului Bavaria

din Republica Federală Germania

La recenta plenară a Comitetului Central al partidului și a activului central de partid, consacrată omagierii a două decenii de la Congresul al IX-iea al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou justețea politicii de acumulare promovate cu consecvență de partidul nostru în ultimele două decenii, prin repartizarea a peste 30 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare. Ca urmare, în ultimii douăzeci de ani s-a realizat un amplu program de investiții și, pe a- ceastă bază, fondurile fixe au crescut de circa 6 ori, ajungind la 2 860 miliarde lei, iar avuția națională generală Ia peste 4 000 miliarde lei.Așadar, s-a investit mult și cu folos pină acum, iar in continuare — in cincinalul 1986—1990 — fondurile financiare și materiale alocate investițiilor vor fi, de asemenea, importante. Acest, amplu efort d.e investiții făcut de societatea noastră impune ca fondurile alocate să fie utilizate cu maximă chibzuință și spirit gospodăresc, ca fiecare leu investit să corespundă unei necesități economice bine precizate, acționin- dti-se pe toate căile pentru creșterea continuă a eficienței economice a investițiilor. Din această perspectivă, realizarea riguroasă, în bune condiții, a planului de investiții și de puneri in funcțiune pe acest an, precum și temeinica pregătire a lucrărilor de investiții pe 1986 — primul an al viitorului cincinal — condiționează intr-o mare măsură înfăptuirea cu succes a obiectivelor complexe ale actualei etape de dezvoltare economică și socială a țării, în concordanță cu orientările și hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. Aceasta este de altfel rațiunea profundă pentru care, la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat o importanță deosebită activității din domeniul investițiilor, jalonind cu claritate coordonatele unui mobilizator program de acțiune pentru toți factorii cu răspunderi directe in procesul de realizare a noilor obiective și capacități productive.In acest an hotăritor al actualului cincinal este prevăzută înfăptuirea unui plan de investiții caracterizat prin amploare și complexitate. Atît volumul fondurilor de investiții a- locate, însUmind 273 miliarde lei, cit și cele 250 de obiective și capacități principale planificate să intre in funcțiune, la care se adaugă unele restanțe din anii pre
Stil de muncă modern, eficient in conducerea activității economice

în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se argumentează ideea că noul mecanism economic constituie un instrument modern de gospodărire, de conducere eficientă a întregii activități economice, care îmbină interesele generale ale societății noastre socialiste, ale dezvoltării continue a forțelor de producție cu interesele fiecărui colectiv, cu interesele fiecărui om al muncii.Este bine cunoscut faptul că atît prevederile dezvoltării economice, cit și căile pentru realizarea acestora sînt stabilite, în țara noastră, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială și prin planurile unităților economice. In planul economic și în bugetul de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități sînt stabilite nivelurile indicatorilor economic: si financiari care, in final, exprimă eficiența activității economics -desfășurate. Iată de ce, în conducerea eficientă a activității economice din fiecare unitate, îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan privind producția fizică, producția- marfă, lucrările și prestările de servicii, reducerea costurilor de producție, creșterea productivității muncii dobîndesc un rol primordial și hotăritor pentru realizarea acumulărilor bănești planificate și a sarcinilor de creștere a eficienței economice. în acest context. îndeplinirea integrală a indicatorilor de plan cantitativi și calitativi, a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli constituie cerința esențială, primordială a conducerii eficiente a activității economice din fiecare unitate, a aplicării principiilor autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. 

cedența, constituie argumente e- locvente în acest sens. Cele mai multe dintre aceste noi capacități productive au un caracter prioritar, adică producția lor contează foarte mult in angrenajul viguros și dinamic al economiei naționale. Este vorba, în principal, de investiții din domeniul dezvoltării bazei energetice și de materii prime, industriei chimice, metalurgiei, industriei construcțiilor de mașini și industriei reciclării — ramuri de importanță majoră pentru desfășurarea, în condiții de înaltă calitate și eficiență, a activității din toate celelalte sectoare ale producției materiale.Sarcina cea mai importantă ce revine in momentul de față tuturor factorilor angajați în realizarea investițiilor —, proiectanți, constructori și montori, furnizori și beneficiari — este de a acționa energic, cu maximă răspundere, pentru aplicarea de măsuri hotărîte în vederea accelerării ritmului de construcții și montaj — singura cale de recuperare neîn- tîrziată a restantelor acumulate pe diferite șantiere și de realizare integrală și la termen a tuturor capacităților de producție planificate să intre în funcțiune în acest an.în spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministerele, precum și unitățile de specialitate aflate în subordinea lor au datoria să asigure pe fiecare șăntier, fără excepție, forța de muncă necesară, un flux ritmic, neintrerupt al aprovizionării cu materiale de construcții, creșterea mai accentuată a productivității muncii. Pentru aceasta, o a- tenție prioritară necesită concentrarea întregului potențial uman și tehnic de pe șantiere la obiectivele cu termene apropiate de punere în funcțiune și organizarea activității constructorilor și montorilor în regim industrial, atît sub aspectul programului de lucru — cuprinzind schimburi prelungite sau două și trei schimburi — cit și sub cel al extinderii cu mai multă hotărire a gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor. Concomitent, se impune asigurarea din partea pro- iectanților a unei asistențe tehnice complete și competente, măsură dublată de preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea soluțiilor constructive și tehnologice adoptate, ca și de promovarea unor metode de execuție moderne, de înalt randament. Numai in acest mod poate fi folosit din plin timpul favorabil de lucru did sezonul cald, poate fi a- sigurată creșterea rapidă a ritmului de execuție pe toate șantierele și, implicit, punerea in funcțiune a noi

în realizarea tuturor sarcinilor in domeniul eficienței economice, un rol important revine organelor financiare din toate unitățile, Ministerului Finanțelor, băncilor și tuturor celor care lucrează in sectoarele economico-financiare. In societatea noastră, organelor financiare — prin funcțiile lor de mobilizare a resurselor bănești, de repartizare a acestora și de control al utilizării lor — Un rol mai activ al organelor financiare în creșterea calității deciziei
le revin sarcini deosebite In funcționarea mecanismului economic, în sporirea eficienței activității economice, ele puțind contribui astfel la impulsionarea și dinamizarea dezvoltării economice și sociale, la utilizarea rațională a potențialului economic și resurselor financiare ale țârii, la progresul societății. Din această perspectivă a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară comună cerința ca organele financiare să acționeze, întotdeauna și peste tot, cu răspundere, pentru a asigura aplicarea fermă a noului mecanism economic folosirea economicoasă a fiecărui leu, a mijloacelor 

lor capacități de producție înaintea venirii anotimpului friguros.Planul de investiții pe acest an este 'unitar și nu poate fi considerat realizat decit dacă este îndeplinit integral, la toate capitolele și la toți indicatorii săi. Iată de ce, organizațiilor de partid și conducerilor de antreprize le revine îndatorirea de înaltă răspundere de a mobiliza, prin toate mijloacele, întregul personal muncitor de pe șantiere la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de producție încredințate. Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere faptul că singurul criteriu de apreciere a eficienței acestei ample și exigente activități politice și organizatorice o constituie rezultatele efectiv obținute in evoluția lucrărilor, sporirea continuă a ritmului de construcții și montaj. De mare importanță este, in acest scop, aplicarea cu și mai multă fermitate a principiilor noului mecanism economi- co-financiar, inclusiv a acordului global in sectorul de construcții- montaj — principii menite să determine continua întărire a ordinii și disciplinei in muncă, potrivit exigențelor auțoconducerii muncitorești și autogestiunii,’ stimularea inițiativelor valoroase și generalizarea experiențelor pozitive consemnate de altfel, in număr foarte mare, pe șantierele de investiții.Planul de investiții pe 1986, primul an al viitorului cincinal, prevede realizarea unui volum de lucrări ce depășește 300 miliarde lei. Și dacă această dimensiune fără precedent a planului se detașează ca o caracteristică esențială a lui, atunci utilizarea cu eficiență maximă a fondurilor de investiții reprezintă sarcina primordială pusă de conducerea partidului în fața factorilor din acest domeniu. Este absolut firesc ca, în stadiul actual de dezvoltare atins de economia românească, fiecare leu alocat investițiilor să fie folosit cu cea mai mare eficiență, să răspundă unei, necesități economice bine precizate.Pornind de la aceste considerente, secretarul general al partidului a cerut ministerelor, institutelor de' cercetări și proiectare, ■ tuturor celor angajați in realizarea noilor obiective și capacități productive să acționeze cu exigență sporită pentru reducerea intr-o măsură cit mai mare a costului investițiilor. Nu prin renunțarea la unele dintre ele, ci, dimpotrivă, prin realizarea lor in întregime, dar cu cheltuieli financiare și materiale cit mai reduse. Sarcină pe deplin posibil de realizat dacă
(Continuare în pag. a IlI-a)

pe care întreprinderile șl unitățile le au la dispoziție.Decizia in activitatea economică este inseparabilă de latura financiară. Potrivit legilor in vigoare și mecanismului aplicat in societatea noastră, oamenii muncii au în administrare fondurile materiale și bănești ale fiecărei unități, care reprezintă o parte din avuția națională. Colectivul de oameni ai muncii din 

fiecare unitate are sarcina de a gospodări exemplar, cu maximă eficiență. această parte din avuția națională încredințată spre administrare, în așa fel incit să asigure dezvoltarea continuă a avuției întregii societăți. Acest obiectiv este realizat îndeosebi prin organele financiare speciale din fiecare unitate economică; prin atribuțiile lor, aceste organe au sarcina să se ocupe cu toată răspunderea de folosirea cu cea mai mare eficiență a mijloacelor aflate în administrarea fiecărui colectiv de oameni ai muncii. ,,Din punct de vedere economic și material nimic nu se poate intimpla in întreprindere 

peste prevederiAcționmd ferm pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție, colectivele muncitorești din unitățile economice ale județului Timiș obțin importante succese. Ca urmare a aplicării unor măsuri eficiente de organizare superioară a muncii, întărire a ordinii și disciplinei, utilizare . eficientă a mașinilor și instalațiilor, a timpului de lucru și a forței de muncă, ce au asigurat creșterea puternică a productivității muncii, s-a realizat peste prevederile de plan o producție- marfă industrială in valoare de 468,6 milioane lei. între altele, economia națională a primit suplimentar 2 081 ' tone oțel brut, 995 tone laminate finite pline, produse electrotehnice, electronice și ■ de mecanică fină în valoare de 40 milioane lei, peste 200 tone utilaje tehnologice destinate echipării unor unități din diferite ramuri industriale. mașini și instalații pentru agricultură în valoare de 83 milioane lei, precum și alte mărfuri industriale și. bunuri de consum, solicitate atit de beneficiari din țară, cît și de parteneri de peste hotare. (Cezar Ioana, , .corespondentul. „Stiriteii");’ ’ ‘
BOTOȘANI : Ample 

acțiuni de înnoire 
a produselorColectivele muncitorești de pe platforma industrială a Boto- șaniului intimpină ziua de1 23 August cu rezultate remarcabile in domeniul sporirii gradului de tehnicitate și . complexitate al produselor. Astfel, din cele 2 705 produse aflate in fabricație, peste 1 800 sînt produse noi, modernizate sau re- proiectate în acest an. Ca urmare a acestor acțiuni, gradul de valorificare a materiilor prime și materialelor a crescut, față de anul trecut, cu 10 pină la 25 la sută, Nn timp, ce cheltuielile totale și materiale s-aU redus cu 32.7 lei și, respectiv, 37,9 lei la 1 000 de lei producție-marfă. Prin sporirea competitivității produselor, realizările la export ale industriei județului au fost, in răstimpul care a trecut din acest an, cu aproape 26 la sută mai mari decit cele înregistrate în perioada corespunzătoare a anului trecut. (Silvestri Aile- nei, corespondentul ,,Scînteii“).

fără avizul directorului economic, al contabilului-șef. I’rin lege, directorul economic, directorul financiar — în- cepind din minister, centrale, în întreprindere, peste tot unde există un contabil — răspund de felul cum se fac cheltuielile" — sublinia secretarul general al partidului.A răspunde de modul în care se fac cheltuielile înseamnă a verifica cu exigență dacă fiecare cheltuială este eficientă, dacă se încadrează in prevederile legale, în disciplina de plan și financiară. Folosirea mijloacelor bănești primite prin finanțarea de la bugetul de stat, prin autofinanțarea din veniturile proprii, din beneficiile unităților economice sau prin credite bancare, precum și efectuarea oricăror plăți din fondurile proprii ale unităților, ca și orice consum material constituie acte economice care sint supuse, potrivit legii, controlului organelor financiare și bancare. Exercitarea în bune condiții a acestui control determină asigurarea creșterii eficienței economice. De aici rezultă că funcționarea mecanismului conducerii economice eficiente este condiționată de avizul, intervenția, rolul activ al organelor financiare și bancare, de exercitarea deplină, cu fermitate și exigență, a funcțiilor verigilor sistemului financiar și de credit.Bugetul de venituri și cheltuieli — care, in forma îmbunătățită, reflectă la nivelul întreprinderii, centralei, ministerului sau consiliului popular, după caz, totalitatea veniturilor și cheltuielilor, venitul net, repartițio acestuia, resursele și cheltuielile de dezvoltare, celelalte cheltuieli economice și cu caracter social, nivelul de autofinanțare și creditul bancar — constituie principalul instrument pentru asigurarea unei conduceri
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, 9 august, la Neptun, pe Franz Josef Strauss, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială și prim-ministru al landului Bavaria din Republica Federală Germania.Oaspetele a exprimat satisfacția de a se reintîlni cu șeful statului român și de a avea, împreună, un schimb de păreri in probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc.în cadrul convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu și primul- ministru al landului Bavaria, abor- dind împreună o serie de aspecte ale relațiilor româno—vest-germane, au subliniat importanța dezvoltării mai intense a colaborării dintre cele două țâri, extinderii cooperării in producție și pe terțe piețe, a intensificării schimburilor comerciale și, in general, .a impulsionării și mai puternice a conlucrării dintre România și R. F. Germania pe multiple planuri.In timpul întrevederii a fost abordat, de asemenea, un cerc larg de probleme ale vieții politice mondiale. S-a apreciat că, in actualele îm

secretar general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM

... ■ .-Lr.

Vineri, 9 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, la Neptun, pe Elazar Granot, secretar general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea conducerii Partidului Muncitoresc Unit din Israel, un cordial salut și a exprimat satisfacția de a se intilni cu conducătorul partidului și statului nostru, de a vizita România și de a cunoaște .din realizările obținute de poporul român in construcția socialismului.Elazar Granot a felicitat cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la alegerea sa în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român și a dat o deosebită apreciere realizărilor obținute de poporul român in această perioadă. El a a- dresat conducătorului partidului și statului nostru cordiale urări de sănătate și putere de muncă in îndeplinirea misiunilor de înaltă răspundere încredințate, iar poporului român noi și importante succese în dezvoltarea economico-socială a patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rindul său, un cald salut secretarului general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel, conducerii partidului și tuturor militanților săi, împreună cu cele mai bune urări.In cadrul întrevederii a fost relevată dorința de a dezvolta relațiile de colaborare dintre Partidul Comu
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prejurări, de o deosebită încordare și gravitate, este imperios necesar ca toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic, să-și unească forțele și să conlucreze activ pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, adoptarea unor măsuri concrete, ferme, de • dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, soluționarea diferendelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru imprimarea unui curs nou în viața internațională, spre destindere, pace și colaborare.O atenție deosebită a fost acordată situației de pe continentul european, unde s-au acumulat uriașe cantități de arme, indeosebi nucleare. Pornindu-se de la această realitate, s-a relevat necesitate^ intensificării eforturilor in vederea realizării . dezarmării, întăririi încrederii și destinderii intre state, înfăptuirii securității' europene.Evidențiind însemnătatea pe care țara noastră o atribuie negocierilor sovieto-americane de la Geneva, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că România a salutat ho- tărîrea Uniunii Sovietice de a institui, cu începere de la 6 august, un
Elazar Granot,

nist Român și Partidul Muncitoresc Unit din Israel, de a extinde contactele, schimburile de delegații și de informații, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, in interesul celor două partide și popoare, al întăririi prieteniei și colaborării dintre ele.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la evoluția situației internaționale. In acest cadru, o atenție deosebită a fost acordată situației din' Orientul Mijlociu, sub- liniindu-se necesitatea intensificării eforturilor politice șl diplomatice pentru rezolvarea conflictului, pentru realizarea păcii în această regiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, de Republica Socialistă România, subliniind că partidul și statul nostru se pronunță pentru soluționarea globală, prin tratative, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci juste și durabile in regiune, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pe recunoașterea dreptului Ia autodeterminare al poporului palestinian — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — pe a- sigurarea independenței, suveranității și integrității tuturor statelor din această zonă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat — și de această dată — importanța organizării, sub. egida O.N.U., a unei conferințe internaționale in problemele Orientului, Mijlociu, la care să participe toate țările interesate — inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei —, precum și membrii 

moratoriu privind sistarea în mod unilateral a oricăror experiențe cu arme nucleare. Șeful statului român a arătat că se impune ca și Statele Unite ale Americii să răspundă pozitiv, pentru a se ajunge, cit mai curînd, la înțelegeri corespunzătoare în cadrul tratativelor de la Geneva privind armele nucleare și cosmice, potrivit dorinței și așteptărilor popoarelor.Schimbul de păreri cu privire situația economică mondială a pus în evidență importanța soluționării globale, echitabile, a problemelor subdezvoltării, a datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare, a instaurării unei noi ordini economice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu șl Franz Josef Strauss au relevat caracterul deschis, util, al convorbirilor, purtate intr-o atmosferă cordială, manifestindu-și convingerea că acestea vor contribui la dezvoltarea și mai largă a colaborării dintre România și Republica Federală Germania, in interesul, reciproc, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și cooperării în Europa și in lume.La primire a participat tovarășul Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe.

permanenți ai Consiliului cțH Securitate și alte state ce pot contribui la rezolvarea problemelor și la instaurarea păcii in regiune.In timpul convorbirii s-a [apreciat că singura cale de rezolvare a situației din Orientul Mijlociu o reprezintă tratativele, toate părțile angajate în conflict trebuind să manifeste dorința de soluționare constructivă, pașnică, a problemelor complexe din această parte a lumii.Secretarul general al MAPAM a prezentat poziția Partidului Muncitoresc Unit din Israel cu privire la situația din Orientul Mijlociu, precum și la căile și modalitățile de soluționare a problemelor din această zonă.A fost relevată necesitatea de a se acționa cu hotărire pentru reglementarea pe cale politică a tuturor problemelor litigioase' dintre state, pentru oprirea cursei înarmărilor, și in primul rind a celor nucleare, pentru dezarmare, destindere și securitate internațională.Secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel au exprimat încrederea că schimburile de păreri avute vor contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide și popoare.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au participat. de asemenea, Avraham Rozenkier, secretar . cu probleme internaționale al MAPAM, și Batia Kenan, purtător de cuvint al partidului.



PAGINA 2 SCINTEIA — sâmbăta 10 august 1985

Aai de mărețe împliniri socialiste 
sub stindardul partidului

LA SIRIU, UNDE APA 
Șl MUNTELE ÎNVAȚĂ 
FORMULA ENERGIEI

O realitate care a prins trainice rădăcini mai ales 
în ultimii 20 de ani : potențialul hidroenergetic al 
principalelor ape curgătoare ale României a fost 
amenajat in proporție de sută la sută pe Lotru, 91 la 
sută pe Someș, 85 la sută în sistemul Cerna - Motru 
- Tismana, 81 la sută pe Sebeș, 68 la sută pe Argeș, 
46 la sută pe Olt, peste 45 la sută pe Dunăre etc. 
Este realitatea despre care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, afirma, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului cen
tral de partid, că a generat „transformarea însăși a 
geografiei României".

într-o lume confruntată cu aspre dificultăți energe
tice, România face eforturi statornice pentru rezolva
rea acestei probleme cardinale a economiei planeta
re. Este meritul Partidului Comunist Român, al orien
tărilor de largă perspectivă ale secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi elaborat 
o strategie clară in domeniul energiei, prioritatea-prio- 
rităților pentru economia noastră care cunoaște 
ritmuri dinamice de dezvoltare, pentru progresul ne
întrerupt al patriei socialiste. Numai in acest an, pro
ducția de energie electrică a țarii trebuie să fie de 
peste 76 rriiliarde de ItWh.

File din epopeea unei mari construcții

In acest uriaș efort, de a ppne la lucru resursele 
energetice ale țării, se înscrie și amenajarea hidro
grafică de la curbura Carpaților, a riului Buzău, în 
zona Siriu-Surduc. Lucrările de aici au fost atacate 
cu peste zece ani în urmă și nu-i departe ziua cînd 
județul Buzău, in prezent consumator de energie, va 
căpăta calitatea de producător de energie.

Cum își fac datoria constructorii de la Antrepriza de 
construcții hidroenergetice Siriu-Buzău în acest august 
fierbinte, cînd vom sărbători cea de-a 41-a aniversare 
a istoricului act săvirșit la 23 August 1944, iată în
trebarea la care va încerca să răspundă pagina 
de față.

a acestor ani <------- ----- - dintre vrednicii mineri de la una din aducțlunile sistemului, 
măruntaiele muntelui pentru apele care vor da energie

Mărturii pentru viitor : cițiva 
autori ai drumului din

Un trailer a urcat 
muntele. s_a tot *inut de apa Buzăului. Serpentine, asfalt și piatră, pădure și bolovani de gresie ori bazalt, șlefuiți de viituri, de vinturi și ploi. Secunde a- șezate în vîrstele geologice. Ecourile adinei ale cailor putere aflați în priză. Pe trailer, un buldozer, o baracă metalică și, alături de șofer, inginerul Corneliu Andrei. „Omul cu planurile", în care amenajarea complexă de Ia Siriu a riului Buzău era și este „văzută" la scară redusă și, deopotrivă, la scara viitorului.Cea mai importantă arteră hidrografică din curbura Carpaților. ■Era asta în urmă cu peste zece ani.Și mai era clipa de start- a unui nou șantier al luminii. început intrat și el într-un ritual devenit tradițional de la epopeea Bi- cazului încoace. S-au scris, de atunci — și cu deosebire în ultimele două decenii — în țările de piatră ale Carpaților ori in destinul apelor țării atîtea eroice pagini de epopee : Lotru, Porțile de Fier, Olt etc. Se scriu paginile megawaților la Rîul Mare-Retezat ori pe Oltul inferior, la Porțile de Fier II ori pe Șiret...Și, peste tot, a fost un Început...„Omul cu planurile" care urca în urmă cu peste un deceniu paralel cu apa Buzăului ? S-a aflat și se află neîntrerupt la datorie, ca director al Antreprizei de construcții hidrotehnice Siriu—Buzău. Loc unde și-a zidit o parte din viață. Anii adăugați la viața lui, aici, între pereții de piatră ai Carpaților. sini, in același timp, anii care apropie ziua cinci Buzăul — asemenea atîtor ape ale României — va da și el lumină. Va da lumină, va iriga, va satisface cerințe industriale și, mai ales, va fi îmblinzit, viiturile lui devastatoare rămînind, pină la urmă, doar în memoria pietrei pc care a in- vins-o în zbateri de milenii.

în „casa apelor".Deri'apt, se cheamă : „casa vanelor". Pină aici — clina Ciucașului. apele care se adună in bazinul Nehoiașu- lui. barajul de la Siriu, galeria de fugă... Aici, casa 'vanelor. Săpată iu munte, pe aducțiunea principală Siriu—Nehoiașu. Bolțile au ceva din măreția nerostită a spațiilor care-li dau sentimentul liber al gîndu- lui, al zborului. Nu, n-auzim vuietul de Niagară teribilă a celor patruzeci de metri cubi de apă pe secundă, despre care ne vorbește inginerul Gheorghe Teodorcscu, și care vor fulgera pe aici, ascunși definitiv de lumina soarelui ori a stelelor. Vedem doar drumul forat din inima muntelui cu instalații moderne, fabricate la Ploiești, și mai aflăm că de la un asemenea ..punct de lucru ca atitea altele in cuprinsul sistemului", a ieșit la pensie meșterul Gheorghe Mîndrilă. Tunelist încercat la Bicaz. Prestigiu pe care l-a reconfirmat la Argeș; prestigiu ridicat la putere în ofensiva bărbătească pentru supunerea apei Buzăului. Nici că se putea o mai inspirată coborîre de cortină, la un final de muncă, decît cel care s-a săvîrșit.Meșterul Mîndrilă a ieșit la pensie, dar în subteran a lăsat in urma lui oameni care au descifrat _ ecuația vredniciei, oameni care taie trainic drum apelor. Unul dintre .aceștia — maistrul Ion Dodan, al cărui fiu, azi procuror, a făcut clasa I la Bicaz. Nu mai enumerăm și celelalte clase... șantiere care au urmat, deoarece ne grăbim să notăm o vorbă a maistrului :— Aici, la tunele, învățăm cu toții meserie. Tineri ori mai vîrstnici. De
\______________ 

ce ? Pentru că muntele, nicăieri, nu este același !...Muntele — o apă care necontenit se unduiește, se schimbă...Muntele — supus doar de forța și tehnica și neîndu- • plecarea unor oameni care-i învață legile lui și legile luptei. Tînărul inginer Marcel Smedoiu se numără printre aceștia. Bucu- reștean get-beget, a venit la Siriu „să facă treabă". Taie tunele umăr la umăr cu mineri trecuți prin greul profesiei. Soția lui, umăr la umăr cu alți oameni care au lăsat în atitea locuri izvoare de. lumină, betonează din urmă galeriile. Galerii la capătul cărora se află uzinele electrice la înălțarea cărora muncesc acum formațiile de lucru ale unui alt veteran al șantierelor hidroenergetice — Constantin Co- janu. Fierarul-betonist care a pus în barajele energiei de pe cuprinsul țării. în anii lui de muncă, mai bine de trei milioane tone de fier-beton.— Vor fi tonele de la Siriu „final de meserie" ?— Să-mi puneți întrebarea asta după ce vom termina uzinele pe care, acum, le ridicăm din pă- mint...Un pariu pe cartea viitorului ? Posibil. Un viitor însă pe care Constantin Cojanu și l-a socotit, întotdeauna, în opera turnată pentru viitor. Griul betoanelor, cu lăcașuri decupate simetric pentru turbine, strălucesc dur în soarele amiezii, in vreme ce alte zeci și zeci do tone de împletituri metalice așteaptă clipa zăvoririi lor. pentru eternitate, in carnea puternică a zidurilor.
„Am venit pentru 

două săptămîni și lu
crez aici de aproape 
11 ani" ^r°l’bele aparțin inginerului Emil Ilincu, șef de brigadă. Unul din oamenii care au prins rădăcini la Siriu. Unul din oamenii fascinați de această lucrare, dăruiți ei.Mergem împreună cu el și cu inginerul Iulian Zaha- ria la punctul de lucru Ca- soca : galeria de aducțiune, atacată din două părți. Lungimea tunelului, prin măruntaiele muntelui ? 7,8 kilometri. Minerii lui Gheorghe Teodorescu au plecat pe „sub piimînt" din Nehoiașu. Vine spre ei, de la punctul „înșelata", formația lui Constantin To- mescu. Locul de joncțiune? Undeva, în adincul straturilor geologice rămase in încremenirea lor de la facerea lumii. Adine măsurat. calculat la milimetru. N-a mai rămas mult pină la această întilnire. Cum se zice, s-a intrat în linie dreaptă.Si totuși...Totuși, făuritorii de tuneluri sînt într-o continuă ofensivă, pregătiți pentru cutezătorul lor maraton pe sub pâmint. Nimeni nu trebuie să-și piardă suflul, înaintarea se cuvine să învingă muntele, clipă, de clipă. Cu atit mai mult .cu cit obstacolele de escaladat sînt mai aspre, direct proporțional cu starea precară, „de sănătate", a rocii. Spune meșterul Ion Laza, pe a cărui carte de vizită se pot citi locuri de rezonanță în epopeea ltiminii și a devenirii patriei socialiste : Bicaz, Bistrița aval, Mera. Lotru, Argeș, Paltinul (Cluj) :— Au fost împrejurări cînd n-am avut încotro și am lucrat cu masca de gaze. Inamic declarat aici — hidrogenul sulfurat. Gaz care iți pătrunde și în suflet. Adîncurile acestor munți pun probleme, nu glumă.— Dar oamenii ?— Pun și ei. Ca în oricare meserie unde totul, dar absolut totul trebuie să meargă ceas. Un tunelist însă se formează tot de oameni. Iar cînd ajunge să trăiască în meserie, pe picioarele 

lui, știi bine că, de acuin, oricit de grele vor fi galeriile ..care așteaptă să fie făcute, el se va pricepe să le taie. Lecția luptei învățate in adine nu se uită niciodată...Cum și de la cine se învață această lecție ?Ea se deprinde numai în subtetan, alături de mineri care și-au cîștigat galoanele meseriei după zeci și 

Uriașul de rocă și argilă de 8 milioane metri cubi - barajul de la Siriu — se naște printr-un efort imens, adeseori eroic

IZVORUL DE LUMINĂ DE LA CURBURA CARPAȚILOR
ÎN CÎTEVA DATE

Amenajarea complexă a rîului Buzău, în zona 
Siriu-Surduc, se înscrie drept una dintre cele mai 
îndrăznețe și originale lucrări hidrotehnice. Argu
mente :

® Barajul de la Siriu va încorpora în el 8 mili
oane metri cubi de rocă și argilă. El va avea, în 
final, o lungime de 500 de metri, 800 de metri lă
țime la bază, 10 metri la coronament, 123 metri 
înălțime.

® Capacitatea lacului de acumulare de la Si
riu — circa 150 milioane metri cubi de apă.

© Capacitatea lacului de acumulare de la Sur- 
duc (Cireșu) — 170 milioane metri cubi de apă.

® Puterea instalată a hidrocentralelor de la 
Nehoiașu, inclusiv căderea Surduc, este de 208

MW. La aceasta se vor mai adăuga alți 25,7 MW, 
puterea hidrocentralelor ce se vor construi în aval, 
la Cîndești și Vernești.

• Aceste lucrări de amploare nu numai că vor 
schimba geografia întregii văi a Buzăului, dar vor 
furniza și apa necesară irigării unei suprafețe totale 
de 68 000 hectare, vor asigura un debit constant 
pentru nevoile populației și industriei, vor pune ca
păt pentru totdeauna riscurilor de inundații în 
această parte a țării.

• Din consumator de energie, județul Buzău 
urmează să devină producător de energie, în prima 
etapă — pînă în 1990 — el avînd datoria să furni
zeze în sistemul energetic național peste 650 mi
lioane kWh.

zeci de kilometri de galerii durate în adine. Ea se deprinde la cursurile de calificare, învățînd seară de seară, în „regim de șantier", adică în necontenită priză, cum îi place să spună inginerului Iulian Zaha- ria, omul în răspunderea căruia cad și cursurile pentru mineri...Ne îndreptăm spre puțul de acces „înșelata". Unul dintre cele mai grele locuri de muncă de la Siriu. Din goana mașinii privim colinele verzi, terenul de tenis cocoțat pe un promon

toriu, oazele de zarzavaturi pe spirjzurătura coastelor, cu piatra muntelui în coastă. Pămîntul-pămint e neprețuit aici, unii l-au cărat de pe aiurea cu găleata, cu roaba pentru a cultiva roșii, cartofi, ceapă, sfeclă... Trecem pe lingă fabrica de betoane, apoi pe lingă o casă dichisită în culori plăcute. Reținem legătura făcută de ing. Emil Hincu dintre 

casă șl fabrica de betoane:— Omul care locuiește aici avea casa exact pe locul viitoarei platforme a fabricii. Casă veche, nici că se poate compara cu a- ceasta. Și totuși, a plins cînd l-am mutat aici, la cițiva pași. Vedeți și clădirea de colo, de lingă livada de pruni ? Am potrivit și am răspotrivit în așa fel construcția incit să ocrotim cit mai mulți pomi. Oamenii se despart cu greu de locurile lor. fiecare viață are rădăcinile ei...Coborim cu colivia în pu

țul de la punctul „înșelata". Verticala de 100 de metri e parcursă in cîteva secunde. Sus, un soare de amiază, torid. Jos, ploaia adincului răpăie in casca de protecție, pompele o e- vacuează 24 de ore din 24, pompele de aeraj își fac și ele harnic datoria. Vago- neții aduc necontenit roca smulsă la capătul de înaintare al galeriei. Umezea

lă cît se cuprinde, miros de gaz, noroi. 1— E o structură geologică grea, frămîntată. Straturi geologice pe verticală și orizontală. Infiltrații de gaze și apă. Și totuși, de cînd sîntem aici, conchide inginerul Petru Chitan, am înaintat peste 600 de metri. Am avut și o străpungere...— ...ușor de reținut evenimentul, surîde Emil Hincu, pentru că a fost însoțit de un pahar de tă- mîioasă.Deasupra noastră o sută 

de metri de munte. Cu soare arzător de vară și coline verzi. Aici, confruntarea dură cu un teren ostil, care se lasă greu convins de utilitatea galeriei tăiate fără răgaz. După betonare, ploilor din subteran li se vor pune capăt definitiv. Le va lua locul șuvoiul de 32 metri cubi pe secundă, purtind în miliardele și 

miliardele de molecule superba putere a energiei electrice. Iată motivul pentru care destinul muntelui nu poate fi altul decit acela de... învins.
Barajul de la Si- 

j.ju 11 privim împreună cu inginerul Dimitrie Do- rojneac, de sus, de lingă un munte care „a plecat" la vale, traversînd șoseaua. Bucăți mai mici ori mai mari de gresie și șisturi au cedat presiunii care milioane de ani a asaltat, și 

acolo unde muntele a cedat a rămas o rană albă. Ea urcă zeci de metri pe verticală. Dincolo de marginile ei — pădurea.Locul a fost degajat cu eforturi, basculantele cereau liber zi și noapte și, o dată cu înlăturarea mormanelor de șisturi și gresie s-a conturat și ceea ce va fi deversorul descărcă- tor de ape mari. Craterul 

uriaș, rotund acum, coboară în adîncimi de stîncă. Muntele are și aici o rană. De data asta generată nu de forța telurică, ci de mina omului, pentru o utilitate riguros calculată. îl ascultăm pe inginerul Dimitrie ^Dorojneac :— Deversorul descărcă- tor de ape mari, pe care-1 facem în coasta barajului, va fi în măsură să preia un debit de 3 000 metri cubi pe secundă. Ca să se înțeleagă ce înseamnă asta este destul să amintim că debitul mediu al Dunării 

este de circa 5 000 metri cubi pe secundă.— E nevoie de un asemenea deversor ?— In măsura in care e nevoie de... supape. Se știa că unele nu intră in funcțiune niciodată. E posibil ca nici deversorul descăr- cător de ape mari să nu lucreze niciodată. Totuși, e nevoie de el. Ca măsură suplimentară de siguranță, cînd lacul ar fi plin și surplusul de apă in căutare de un refugiu.De pe buza acestui crater al... prevederii privim jos, la barajul care se naște. Apa Buzăului curge pe undeva, pe sub poala muntelui unit cu barajul. I s-a făcut o albie nouă. De fapt, cu asta s-a început aici : cu lucrările de deviație a șuvoiului care vine din amonte, argintiu în soarele amiezii, dispare brusc și reapare șuvoi argintiu, spumos, mai jos de baraj.Autobasculantele sosesc și pleacă pe arterele întortocheate. Nu există aici bene pentru turnat beton. Trupul uriaș, așezat din- tr-un perete de munte în celălalt, unde stăpînă era apa Buzăului, este durat din anrocamente. Anroca- mente și un miez puternic de argilă. Lungimea acestui obstacol în calea apelor — 500 de metri. Lățimea la bază — 800. Sus, la coronament, se va a- junge, in final, la o lățime de 10 metri. Pentru asta însă uriașul încremenit, tasat după o anume tehnologie, dichisit, trebuie să crească pină la 123 de metri pe verticală.Două șiruri de anrocamente, iar la mijloc o fîșie de argilă. Compactată necontenit pentru a deveni ceea ce specialiștii numesc beton-argilos. Straturi de cite 25 centimetri sînt date succesiv pe „mina" com- presoarelor care bătucesc, indeasă, netezesc ca la carte, numai după calendarul zilelor bune, fără umezeală. Iar acest calendar s-a ținut și se ține la Siriu cu exactitate. Și astfel s-a aflat că din cele 365 de zile ale anului, numai vreo 90 sînt faste pentru așezat argila în lăcașul oi definitiv. Cumva, o grijă exagerată pentru acest autentic ax de oțel in trupul barajului ? Cituși de puțin. Argila devine intr-adevăr de o rezistență ce amintește de oțel dacă e pusă în operă după.regulile și tehnologiile care o consacră ca atare.— De unde se aduc cantitățile enorme de pietriș, nisip, argilă pentru a- cest munte culcat de-a curmezișul văii ?— Din munte.Muntele ajută deci la făurirea barajului din munte.— Puneți aici orice fel de rocă, nu ?— Nu. Punem numai rocă sănătoasă, care rezistă la acțiunea apei.Basculante care vin și pleacă, pe drumurile lor întortocheate. Compresoare in marș continuu. Aparate ai căror ochi de Argus măsoară. sintetizează, țin jurnalul „la zi" al creșterii, centimetru cu centimetru, a barajului ajuns în prezent la cota 65 de metri. Apa Buzăului, care vine din susul văii, piere și reapare după baraj. In susul văii — albia viitorului lac de acumulare. Cu viața ei de suprafață, acum : cîteva case sclipind și ele în lumina zilei. Pomi fructiferi în care se pîrguiesc fructele verii. Marginea pădurii defrișată pînă la... luciul lacului. Ecourile muncii și cei doi munți față în față, legați prin trupul uriaș, smuls din munte și crescut de-a curmezișul văii. Curînd, viața de suprafață va fi înlocuită de viața din adîncuri, a lacului. Lumea tăcerii va da naștere altei lumi, cu ineditul și fascinația ei, pentru că nimic nu se pierde, ci totul se va transforma

și aici, potrivit legilor pro- . greșului, în... energie.
Harta realizărilor 

care se nasc. Este harta amenajării complexe a rîului Buzău. O cercetăm pe îndelete, într-o baracă de șantier, împreună cu Benone Rolca, inginerul- șef al Antreprizei de construcții hidrotehnice Siriu- Buzău. E ca și cum am privi totul de undeva, foarte de sus. Așa cum am privit barajul de pe marginea craterului scormonit de mina omului. Și totul se rinduiește limpede în memorie. Lacul de acumulare de Ia Siriu, care va avea circa 150 de milioane metri cubi. Energie stocată, apă tehnologică pentru instalațiile industriale din aval, apă pentru irigarea, numai in județul Buzău, a peste 50 000 de hectare...Barajul de la Siriu. Circa 8 milioane metri cubi de rocă și argilă. In țară are un singur concurent : pe cel de la Riul Mare-Retezat. Galeriile de aducțiune principală, puțul forțat... Uzinele de la Nehoiașu, cu o putere instalată . de 186 megawați... Alt baraj, la Surduc (Cireșul), la joncțiunea cu județul Covas- na...Tot din anrocamente, cu mască din beton bitu- minos... Volumul lacului de acumulare de aici : circa 170 milioane metri cubi de apă... Va fi deci, și aici, o lume a tăcerii, frîntură din oceanul planetar,. urcată în creierul munților... O aducțiune principală de 17 kilometri, drum de ape în măruntaiele muntelui... Drum care se taie acum... Și o uzină cu o putere instalată de 20 megawați...— Este un proiect fascinant, își spune și ne spune inginerul-șef Benone Ro- lea. Și o șansă pentru constructori de a se afirma în meserie. Un proiect românesc — ca toate proiectele de construcții hidrotehnice de la noi — semnat de inginerii Traian Sănătescu și Gh. Flengot. Constelația de lumini de pe apele României s-a născut și se naște din gd- niul constructiv românesc și asta reprezintă pentru noi o mîndrie unică, generatoare de mari satisfacții.Concretizarea acestei „mîndrii unice, generatoare de mari satisfacții", prin două opinii culese la temperatura marelui șantier :Ing. Alexandru Tudor, directorul întreprinderii electrocentrale Nehoiu : „întreprinderea noastră a luat ființă in 1981. Ea este beneficiara sistemului hidroenergetic ce se construiește la Siriu, pentru valorificarea potențialului apelor Buzăului și Biscăi Mari. Este cea mai mare investiție a județului, care, în final, va adăuga la calitatea de consumator de energie electrică a Buzăului și pe aceea de producător. Iată un lucru care, zic eu, spune mult despre evoluția economică și a acestor locuri".Gheorghe Oneț, primar la Nehoiu : — La meseriile consacrate ale localității se va adăuga, curînd, și aceea de energetlcian. Peste 500 de oameni din' Nehoiu lucrează la această amenajare complexă a Buzăului in diverse alte meserii nemaiîntîlnite niciodată la noi. S-a accelerat construcția de locuințe, este gata spitalul cu 240 de paturi, cuplat cu o policlinică, e in construcție casa de cultură. într-un cuvint, nașterea Izvorului de lumină de pe apa Buzăului, a Biscăi Mari luminează viața oamenilor, ii dă sens înalt, stirnește energiile și dorința auto- depășirii potrivit idealului nostru comunist de muncă și viață.
Ilie TANĂSACHE 
Stelian CH1PER Fotografii : Dorin Ivan
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Un paradox și consecințele iui în modernizarea sectoarelor calde RECOLTAREA, TRANSPORTUL

XPERIENTE LA CEL MAI BUN NIVEL MONDIAL
și alături de ele procedee învechite, neeconomice

Ancheta „Scînteii**  pornind de ia o dezbatere care a reunit 
ia Cluj-Napoca un mare număr de specialiști

în confruntare 

creatoare cu
Cerințele economiei,

In ultimul deceniu, sectoarele calde - prin aceasta ințelegindu-se 
toate secțiile de" turnare a pieselor din oțel' și fonta, de forje și de 
trqtamente termice existente in unitățile industriale - au cunoscut o dez
voltare fără precedent, ca urmare a interesului deosebit acordat acestui 
domeniu de conducerea partidului și statului nostru, personal de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In acești ani 
au fosi realizate noi capacități de producție, au fost introduse o mul
titudine de tehnologii moderne, o serie de întreprinderi industriale au 
fost specializate în producerea de utilaje și materiale destinate sectoa
relor calde. La realizarea saltului ' cantitativ și calitativ al acestui im
portant domeniu al industriei naționale, un rol deosebit l-a avut cerce
tarea științifică de profil, creîndu-se în acest scop un institut de cerce
tări specializat - Institutul de cercetare științifică, inginerie tehnologică 
și proiectări pentru sectoare calde - cu filiale în mai multe orașe 
ale țării.

Șl DEPOZITAREA FURAJELOR

sălaj. Rezultate bune si foarte bune----- J>

Grija deosebită acordată dezvoltă-, rii și modernizării acestui domeniu este cit se poate de firească. Sectoarele calde condiționează într-o măsură hotărîtoare activitatea tuturor sectoarelor prelucrătoare ale industriei constructoare de mașini. Industria noastră utilizează astăzi o mare cantitate de piese turnate și forjate. Producînd în 1984 peste 1,6 milioane tone, piese turnate și aproape 1,5 milioane tone piese forjate, țara noastră se situează, din acest punct de vedere, in primele zece locuri în ierarhia țărilor europene dezvoltate industrial.Saltul cantitativ este într-adevăr impresionant. Ceea ce presupune e- xistența unei puternice baze materiale și cadre specializate cu înaltă pregătire profesională. întreprinderi’ constructoare de mașini din țară — „Tractorul" și întreprinderea de autocamioane din Brașov, „23 August" din București, întreprinderea mecanică Alba-Iulia, întreprinderea de piese -altele derne stituie veritabile prototipuri ale modernizării sectoarelor calde.Și totuși, așa cum aprecia secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru în unele unități industriale din țară și din Capitală care dețin importante secții cu sectoare calde — concluzie reafirmată și la o recentă dezbatere care a reunit la Cluj-Napoca un mare număr de specialiști în turnătorie — în pofida acestor rezultate bune obținute într-un timp foarte scurt, față de cererile mereu crescînde de piese turnate pe care le reclamă e- conomia noastră, față de exigențele calitative tot mai sporite ale produselor pe care le fabricăm și față de cerințele impuse de utilizarea rațională a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, se constată că în acest sector se impun cu stringență o seamă de perfecționări. Nu în suficientă măsură, tehnicile și tehnologiile elaborate de cercetare sint asimilate și generalizate de producție ; continuă încă să se, aplice procedee neeconomice, se lucrează cu utilaje îmbătrînite moral, generînd rebuturi și consumuri exagerate de energie și materiale. în același timp, deși în multe din noile capacități au fost implementate tehnică modernă, tehnici și tehnologii de vîrf, există încă o slabă preocupare pentru atingerea parametrilor proiectați la unele din aceste capacități, cum ar fi cele de la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova, Combinatul de utilaj greu din Iași etc., în prezent solicitate din plin. Pe de altă parte, neatingerea parametrilor este legată de lipsa unor comenzi, de nivelul de calificare scăzut sau de calitatea necorespunzătoare a unor echipamente, ce se dovedesc a avea fiabilitate scăzută sau chiar vicii de proiectare, situații întilnite la întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto din Slatina, întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Reghin și altele.Necesitatea reducerii rebuturilor este o cerință prioritară pentru multe din unitățile industriale deținătoare de sectoare calde. Firește, in această direcție prin progresului înregistrat

evidente salturi calitative. Diminuarea accentuată a rebuturilor este însă condițională în bună măsură, așa cum spunea ing. Dumitru Abrudan, șeful atelierului de proiectare tehnologii pentru sectorul metalurgic din cadrul Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca, de cooperarea cu altQ sectoare ale economiei naționale, furnizoare de materiale, cum ar fi nisipuri de turnătorie. amestecuri de formare, bentonite, fondanți, modificatori etc., a căror calitate este, nu de puține ori, necorespunzătoare. Mai mult, calitatea acestor materiale influențează într-un mod, uneori hotărîtor, în-

carbon, fonte modificate care au proprietăți fizico-mecanice cel puțin egale, dacă nu chiar superioare. Totodată, este necesară o reglementare, pe baza unor criterii rgale, a prețurilor fontelor de înaltă puritate, a modificatorilor și prealiajelor care in momentul de față nu stimulează producerea pieselor turnate din fonte cu grafit nodular sau vermicular.De asemenea, din marea cantitate de oțel turnat o pondere destul de mică o au oțelurile înalt aliate și refractare. Este un lucru nefiresc, deoarece posibilitățile noastre in acest domeniu sint mult mai mari. Există mari capacități și mijloace
moderne oferite de cercetare 
aplicate în toate sectoarele

turnate din Rimnicu Sărat și — au fost dotate cu linii mo- automate de turnare ce con- automatizarea

® Soluțiile
- neîntîrziat 
calde

® în plină actualitate 
și robotizarea proceselor tehnologice

© O mai strînsă conlucrare între unități 
din ramuri diferite pentru asigurarea utila
jelor și materialelor necesare turnătoriilor

a-în-

săși productivitatea muncii din turnătorii.De altfel, referitor la acest din urmă aspect, o analiză efectuată, de institutul de specialitate într-o serie de întreprinderi a scos in evidență stări de lucruri contradictorii. Fă- cindu-se o evaluare a productivității, s-a constatat că în fara unor excepții, cum ar fitreprinderile „Tractorul" și de autocamioane din Brașov, unde nivelul indicatorilor de productivitate se poate compara cu al țărilor celor mai industrializate din Europa, în multe alte întreprinderi, ca, ’de .pildă,; ” întreprinderile metalurgice din Buzău și Reghin, I.O.B. Balș și chiar la întreprinderea de autoturisme din Pitești, indicatorii da productivitate sînt nesatisfăcătorl.Așa cum arătam mal înainte, țara noastră, prin cantitatea de piese turnate, se situează în ierarhia țărilor dezvoltate industrial. O producție mare, într-adevăr, din punct de vedere al cantității. Important este insă și din ce anume sînt turnate aceste piese. Analizind evoluția producției de piese turnate in perioada 1980—1984, se constată că a existat o cerere deosebit de mare de piese turnate din oțel, fapt ce nu probează un progres din punctul de vedere al eficienței șl nici nu este în concordanță cu dezvoltarea mondială, unde tendința este ca oțelul — care se produce sumuri materiale să fie cit mai fonte cu calități tul că fontele economia noastră în proporție de trei ori mai mică decît în cea a altor țări este și din vina proiectanților de instalații și utilaje — apreciază dr. ing. C. Cosneanu, șef de sector în Institutul de cercetare științifică,' inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoare calde. Există încă din partea acestora o mare reținere de a propune în locul unor oțeluri

rul intern dernizări. sublinieze directorul cercetare, proiectare . _________ _____ ,„sub presiunea timpului impusă de cererea mereu crescîndă de utilaje, deseori s-a practicat reutilizarea masivă a proiectelor fără ca utilajele să fie omologate, nefiind sprijiniți in această acțiune nici de forul tutelar și nici de ministerele pe care le deservim cu prioritate. Deseori am implementat in noile unități utilaje și echipamente simple sau foarte complicate fără a avea un responsabil de montaj sau furnizor general. Acest lucru se întimplă și a- cum, deși din 1983 există un Ordin al ministrului care reglementează problema, dispoziție de care însă întreprinderile producătoare de utilaj tehnologic nu vor să țină seama".Relevarea acestor cîteva aspecte nu tocmai favorabile, dar evident perfectibile, dm domeniul activității in sectoarele calde, a fost făcută în scopul de a sublinia faptul că actuala etapă de dezvoltare industrială a țării, stabilită cu claritate de documentele Congresului al XIII-lea al partidului, presupune, și pentru acest sector de bază al e- conomiei, un salt nou calitativ. „Modernizarea sectoarelor calde, introducerea într-un ritm intens și susținut a progresului tehnic sint condiții hotărîtoare de care depinde, in bună măsură, marele salt calitativ pe care ni l-am propus în direcțiile creșterii calității producției și a productivității muncii în întreaga e- conomie, ne spune ing. Mircea Dră- gulin, directorul I.C.S.I.T.P.S.C. A- ceasta presupune însă accentuarea automatizării, robotizării și chiar ci- bernetizării proceselor tehnologice din sectoarele calde, adoptarea cu curaj a unor tehnici, tehnologii și utilaje care să conducă la reale sporuri de productivitate. Ia reduceri accentuate de energie, combustibil și materiale, înseamnă, totodată, preocupări pentru recuperarea și refo- losirea materialelor, pentru captarea energiei secundare. în momentul de față, acțiunea de modernizare a turnătoriilor este în curs de derulare în 11 întreprinderi, iar lucrările nominalizate în planul pe 1985 prevăd modernizări încă la 24 întreprinderi".în realizarea acestui vast program de modernizări, cercetarea științifică, ingineria de profil pentru a te soluții, întocmiteConsiliul Național pentru Știință și Tehnologie și ministerele de resort, care prevăd măsuri concrete privind îmbunătățirea tehnologiilor, modernizarea sectoarelor. -ealde,.-perfecționa- rea activităților de realizare și punere in funcțiune a-utilajelor de către

pentru dezvoltări și mo- Dar, așa cum ține să dr. ing. Mircea Popovici, tehnic al Institutului de inginerie tehnologică și pentru sectoare calde,

„Strfngerea și depozitarea furajelor necesare unităților agricole a fost organizată ținîndu-se seama și de o eventuală instabilitate a timpului — ne spune tovarășul Simion Timar, director adjunct cu probleme ele zootehnie in cadrul direcției agricole a județului Sălaj. Astfel, pe vreme umedă se recoltează și depozitează sub formă de semifin o serie' de fibroase, la umiditatea de 40—45 la sută, iar cînd este soare se face fin care este așezat pe prepeleci și în șoproane. Recoltarea și uscarea finului, de exemplu, s-a făcut și se face conform tehnologiilor stabilite cu ocazia unor schimburi de experiență efectuate la cooperativele agricole din Meseșeni, Bobota și Benesat".Cit de eficientă este acțiunea pro- priu-zisă ne-o demonstrează faptul că, la această oră. programul la zi de strîngere și depozitare a furajelor în județul Sălaj este depășit substanțial. „Niciodată n-am avut atitea

furaje în stoc — ne spune inginerul Petru Ladi, șeful fermei zootehnice de la C.A.P. Someș-Guruslău. Avem depozitate 500 tone semifin de trifoi, 280 tone fin de trifoi, 540 tone semisiloz (borceag, paie, rapiță etc.), 7'1 tone fin natural. Acum recoltăm și transportăm fin de trifoi coasa a doua. Am lăsat o suprafață dc 30 hectare lot semincer. Mai avem de recoltat 110 tone trifoi nou (in cultură ascunsă), 60 hectare otavă de . trifoi, baza furajeră urrhindcompletăm eu porumb masă porumb siloz etc."Cooperativa agricolă din are 695 bovine. Dacă în
să o verde,Dobrin aceeași perioadă a anului trecut s-au realizat 3.7 litri lapte pe cap de vacă furajată, în prezent producția a ajuns la 8.3 litri lapte. Sporirea producție1 de lapte depinde de asigurarea furajelor în cantități îndestulătoare si de bună calitate. „Cu ceea ce avem în stoc am. ajuns la 1 200. kg

fin pe unitate vită mare — precizează inginerul Victor Seucan, șeful fermei zootehnice. Potrivit aprecieri- • lor noastre vom depozita 1 100 tone fin. 2 300 tone suculente, 1 300 tone grosiere".Si in alte cooperative agricole din județ se manifestă o preocupare susținută pentru strîngerea și depozitarea furajelor. Datele, operative sint concludente : au fost adunate in bazele furajere ale cooperativelor agricole 61 300 tone fin. De asemenea, au fost insilozatc 16 217 tone furaje și s-au adunat peste 10.000 tone grosiere. De notat că in mare transportul a fost efectuat cu jele. Desigur, rezultatele sint dar mai există încă suprafețe nețe naturale care își cosașii.
parte atela- bune, cu fî-așteaptă

dolj. Inițiative pentru completarea bazei furajere
Două obiective : amonizarea a 50 000 tone de paie și strîngerea 

a 30 000 tone frunzare„Furaje, cit mai multe furaje — în concordanță cu efectivele de animale" — iată cuvîntul de ordine sub semnul căruia în județul Dolj, din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a comitetului județean de partid, se desfășoară o amplă acțiune de completare a deficitului de furaje, generat de seceta excesivă. Zilele trecute, bunăoară, a avut loc, in organizarea comitetului județean de partid, un schimb de experiență, însoțit de o demonstrație practică la I.A.S. Breasta privind amortizarea paielor. S-a arătat că prin tratarea paielor-cu amoniac anh'idru se îmbunătățește digestibi- litatea substanțelor nutritive cu 20/ la sută, crește conținutul de azot și al proteinei brute de la 3 la 11 la sută, sporește comestibilitatea cu 25—30 la sută, se asigură păstrarea paielor fără infestații, iar sporurile de producție, față de rațiile cu paie netratate, crește cu circa 10—12 la

sută. în județ, se desfășoară, totodată, o amplă acțiune de strîngere ' și depozitare a tuturor cantităților de paie. în acest scop, au fost mobilizate insemnate forțe : aproape 1 000 de atelaje ale Unităților agricole și mașini de mecanice însemnate la 3 august, încheiat acțiunea de depozitare a întregii cantități de paie, rezultind 133 800 tone. Din acestea, peste 50 000 tone urmează a fi amonizate.în altă ordine a .preocupărilor se cuvine menționat faptul că, pe baza sarcinii stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, urmează să se stringă 30 000 tone frunzare. Lucrările au și inceput, fruntașe in această acțiune fiind unitățile agricole . din consiliile agroindustriale Filiași, Perișor, Seaca de Pădure, Segarcea, Melinești, Murgași și

membrilor cooperatori, adunat. în căpițe, greble și manuale, precum și forțe umane. Ca urmare, în județul Dolj s-a

In unitățile agricole din agroindustrial Perișor aPredești. consiliul fost mobilizată la acțiunea de strîn- gere a frunzarelor aproape intrCaga forță aptă de muncă a satelor aparținătoare, Organizatorul de’ partid al consiliului, tovarășul Tudor Butoi, aprecia că in cinci zile au fost strin- se 155 tone de frunzare, urmînd ca într-o săptămînă să se adune 1050 tone. ■Pentru rezolvarea operativă, competentă a tuturor problemelor ce apar lui fiecare seară se transmit tUlui județean de partid, de către primarii celor 95 de mune, date reprezentând de furaje adunate și precum și referiri la situațiile se cer rezolvate.

privind realizarea programu- de depozitare a furajelor, in comite- personal co- cantitățile depozitate, ce
Nicolae BĂBĂEĂU 
corespondentul „Scințeii"

harghita.Rezerve mari, ritmul lucrărilor incă lent

I!

tehnice, dar care nu sînt utilizate judicios, iar soluțiile cercetării nu sînt în suficientă măsură asimilate de producție,. Este, bunăoară, cazul turnării de precizie. Specialiștii Institutului de cercetări pentru sec-, toare calde, cei din învățămîntul superior, din unități industriale au elaborat o serie de tehnologii moderne, cum ar fi turnarea de precizie cu modele ușor fuzibile, cu modele permanente în amestecurile cu autointărire la rece, formarea în cimp magnetic sau cu ajutorul vi- ^«eri specializate cu funcțiiduluf și alțeleL- ,căre se 'aplică cu au' fost extinse in puține unități industriale, față de numărul mare de întreprinderi în care ar putea fi aplicate. Avantajele economice ale turnării de precizie sînt incontestabile. Reducerea adaosurilor de prelucrare, uneori pînă la un procent apropiat de cotele produsului finit, determină economii însemnate de energie și materiale, de manoperă, sporuri de calitate și productivitate. Este și. motivul pentru care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor efectuate în diversele unități industriale insistă pentru extinderea tehnologiilor de turnare de precizie, ca și pentru unele tehnologii de vîrf ale deformărilor plastice, cum sînt extrudarea Ia cald, ma- trițarea multidirectional^ etc., procedee a căror aplicare este tul neînsemnată și nu pe cunoștințelor.Modernizarea sectoarelor sporirea gradului lor de automatizare și mecanizare sînt condiționate, în bună măsură, de aportul direct al multor sectoare ale economiei naționale. Industria noastră, în strîn- să cooperare cu cercetarea, cu proiectarea de utilaje și ingineria tehnologică a reușit să asimileze o gamă largă de utilaje pentru turnătorii. tratamente termice și forje, satisfăcind în bună măsură necesa-

tehnologică și proiectarea sint solicitate din plin elabora cele mai eficien- în acest sens, au și fost programe, coordonate de

narea la timp a recoltei de fin lucrau și cooperatorii din Mădăraș. Și aici, întreaga suflare din localitate se afla pe cimp. Ca urmare, din cele 2 200 tone fin necesare efectivelor de animale din cooperativă, peste 1 500 se aflau în siguranță, adică în finare și în podul grajdurilor. Antal Jozsef, inginerul-șef al cooperativei, este de părere că în acest an toate obiectivele din plan cu privire la strîngerea și depozitarea finului vor fi îndeplinite. La unitatea agricolă din Mădăraș, experimentul de a acorda finețe naturale spre îngrijire și -recoltare in cotă parte pe o durată de mai mulți ani a început să dea rezultate bune.de furnizor general, precum și întreținerea utilajelor. îmbunătățirea calității materialelor utilizate în turnătorii, reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibil.Avînd în vedere ,că mare parte a tehnicilor și tehnologiilor ce vor conduce la modernizarea sectoarelor calde vor fi orientate spre utilizarea în exclusivitate a materiilor prime existente în tară, industria turnătoriilor trebuie să primească un sprijin efectiv din partea altor ramuri — chimia, industria minelor, a- petrolului, a materialelor de construcții, metalurgia etc. — pentru exploatarea, înnobilarea și prepararea materialelor indigene. Așa cum trebuie să primească un sprijin activ din partea constructorilor de mașini pentru asimilarea grabnică si o- mologarea mior instalații complexe, a aparatajului de control și reglare.Cert este că la realizarea programelor ce au în vedere modernizarea sectoarelor calde, proces ce trebuie ■ să se desfășoare cu maximă operativitate, se impune mobilizarea tuturor forțelor atit ale cercetătorilor și proiectanților. cit' și ale specialiștilor din producție.

Reținem de la tovarășul Aurel Cichi, directorul direcției agricole județene cu probleme zootehnice, că în acest an în județul Harghita au fost luate toate măsurile pentru recoltarea integrală și la timp a întregii. suprafețe de finețe. Unitățile agricole dispun de un număr sporit de mijloace mecanice și de transport, iar în prezent, de la un capăt la altul al județului, se acționează la strîngerea și depozitarea finului. Ca o măsură specială, pornind de la faptul că în Harghita în fiecare an alternarea zilelor însorite cu cele ploioase creează’greutăți în desfășurarea ...lucrărilor, de.-.recoltare, sba avut.. în .... . ___________________________  ______■ vedere, ca’ finul co’sit ce nu poate fi Preluind aceste suprafețe, cooperato- -uscat să fie conservat sub formă de semisiloz și siloz, existînd astfel garanția încheierii, în circa 25—30 de zile, a primei coase și obținerii unei a doua recolte bogate de pe o suprafață de mai bine de 30 000 hectare.Intr-adevăr, în numeroase unități din județ cositul, transportul și depozitarea finului se desfășoară bine. Intr-un număr de peste 20 de cooperative, între care : Atid, Avrămești, Mugeni, Cristuru Secuiesc, Forțeni, Văleni, Dobeni și altele, prima coasă a fost încheiată pe întreaga suprafață existentă, acționindu-se în prezent la transportul și depozitarea ultimelor cantități de fin. Bine și cu spor se muncește și în majoritatea unităților situate în bazinele Ciucu- lui și Gheorghenilor. La Dănești, bunăoară, din cele 1 761 hectare finețe naturale, au fost cosite peste 1 500. Printre măsurile care oferă garanții sigure realizării și depășirii cifrelor de plan din balanța furajeră a unității. tovarășul Imre Karoly, ingi- nerul-șef al cooperativei, enumera atenția ce se acordă mobilizării la lucru, în aceste zile, a tuturor-forțelor existente in comună. In ziua raidului nostru, pe lingă sute de cosași, am găsit in plină activitate și 20 de motocositoare. De asemenea, toate mijloacele de transport ale cooperativei, precum și un număr de 60 de atelaje din comună transportau de pe cimp cantitățile de fin.Cu simțul răspunderii pentru adu-

rii care cresc animale în gospodăriile lor proprii au tot interesul să obțină recolte mari și gă cit se poate cooperativei și rești.Trebuie spus unitățile agricole din județ se manifestă aceeași preocupare pentru strîngerea și depozitarea furajelor. Și aceasta se întimplă din păcate tocmai in cooperativele agricole care, an de an, au probleme cu furajarea

stabile care să ajun- de repede în fînarele în curțile gospodă-însă că nil în toate

animalelor. La cooperativa agricolă clin Plăieșii de Jos, din cele peste 4 000 hectare de finețe au fost cosite doar 1980. tn ritm de melc se acționează și in unitățile agricole din Suseni, Joseni, Toplița-Mureș și altele, care n-au izbutit să adune recolta nici măcar ,de pe jumătatea suprafețelor pe care le dețin. Și. astfel, iarba îmbătrînește „în picioare".De altfel, din datele statistice rezultă că, pină în prezent, au fost depozitate doar 105 000 tone fin, 69' tone siloz și peste 4 000 tone ’ cantități care nu reprezintă ni mătate clin necesarul prevăzut samblul județului. Decalaje de ordinul miilor de tone, perși», între recoltarea și transportul de p< cimp al finului. Suprafața de finețe existentă în județ a fost cosită în proporție de peste 75 la sută, transportul și depozitarea se men, încă sub 50 la sută.Iată de ce se impune, acum, cît mai. există timp, să l'ie luate măsuri energice și imediate, pentru ca finul, marea bogăție a județului, să fie adunat .și depozitat in cel mai scurt timp.
I. D. KISS
corespondentul „Scințeii"

cu to- măsura

Vlaicu RADU 
Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii

introducereatehnic in turnătorii s-au rezultate notabile,

cu mari con- și energetice — mult. înlocuit cu superioare. Fap- se utilizează în calde,

formele prin care socie-Una dintatea, statul sprijină puternic agricultura, avem in vedere sectorul cooperatist din agricultură, este și baza tehnică modernă, pusă la dispoziția cooperativelor agricole. Sectorul de mecanizare a devenit decursul anilor principala pirghie realizare a producției agricole, ceastă apreciere este confirmată primul rind de gradul înalt de mecanizare atins în realizarea producției de cereale păioase și a furajelor cultivate, dar și la culturile pră- șitoare, in cazul cărora majoritatea operațiilor se execută tot mecanizat. Din această conlucrare rezultă un foarte mare avantaj pentru unitățile agricole cretizat continuă ducțieiinsă, datorită unor situații specifice determinate de natura condițiilor in care se realizează producția agricolă și de natura relațiilor de conlucrare între unitățile cooperatiste .și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, rezultă, in cazul unor unități de mecanizare, unele dificultăți care le duc la situația să-și încheie activitatea an de an, în loc de beneficii, cu pierderi. în ce mod ar putea să fie diminuate pînă la înlăturarea totală acele cheltuieli neeconomice, care aduc pierderi păgubitoare atit pentru unitățile in cauză, cît și pentru societate in general ?Subliniem din capul locului că nu ne propunem să dăm soluții de rezolvare la aspectele la care ne vom referi, ci le înfățișăm cu scopul de a le supune atenției forurilor care coordonează această activitate fundamentală pentru dezvoltarea și mai susținută a agriculturii noastre, cu convingerea că pe baza unei analize aprofundate se vor adopta măsurile care să pună ne baze adevărat economice activitatea tuturor stațiunilor de mecanizare.Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Frăsinet, județul Călărași,

în de A-in.

cooperatiste, avantaj corr- cu deosebire in sporirea și în mod constant a pro- vegetale. în același timp

iși desfașoara activitatea m una din cele mai fertile cimpii ale țării. Cooperativele agricole pe care le servește (de exemplu, unitatea din Gurbănești) sint vestite nu numai în zonă, ci bine cunoscute și in întreaga țară pentrtț recoltele mari pe care le realizează, în general pentru rezultatele lor economice foarte bune. Și totuși, stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din Frăsinet, unitate care contribuie efectiv la obținerea rezultatelor bune în coopera-

sensul unei dotări eficiente care să poată recupera într-un timp scurt investițiile făcute, eliminînd cu desăvârșire acele investiții care sint nu numai neeconomice, ci aduc practic pagube. Era oare necesară anul trecut o investiție de 30 milioane lei, concretizată in diferite mașini și utilaje agricole, în condițiile în care veniturile totale ale S.M.A. se cifrau sub valoarea acestor investiții ? Garantează această preocupare pentru supradotarea stațiunii de me-

utilațe agricole puse, cum s-ar spune, la conșervare. Unele din acestea, cum ar fi modulul C 14 pentru recoltat porumb, echipamentul pneumatic pentru administrat îngrășăminte chimice, mașina de semănat in miriște, mașina de recoltat sfeclă. echipamentul de tăiat căpițe. încărcătorul de baloți, echipamentul de recoltat fasole uscată, freza pentru tractorul A-l 800, mașina de modelat solul, echipamentul de recoltat floarea-soarelui, ca să ne referim
ARA, SEAMANA ȘL CULEGE PIERDERI

Scurtă fișă economico-financiară a S.M.A. Frăsinet 
și cîteva învățăminte de un interes mai larg

tivele agricole din raza sa de activitate, și-a încheiat anul trecut activitatea cu pierderi de ordinul mai multor milioane, situație economică ce riscă să se repete și in. acest an. întrebarea este : cum se poate explica faptul că o unitate de mecanizare care realizează in toate cooperativele agricole cu care conlucrează producții cu mult peste limita pragului de eficiență este in situația de a-și încheia activitatea cu pierderi ?în cazul pe care il aducem în discuție — al S.M.A. Frăsinet — ni se pare că una din cauze ține de modul exact Numai primit loare de mai bine mul total val'oric) executat de S.M.A. Frăsinet. Credem că aici se află o sursă, o pirghie care trebuie acționată, in

în care se face dotarea, mai spus supradotarea acesteia, anul trecut această unitate a dotare fonduri fixe in va- 30 milioane lei, adică cu de 2 milioane peste volu- al lucrărilor (exprimat
in

canizare că investițiile masive făcute aici vor fi recuperate ? Sint justificate aceste investiții de cerințele efective de producție, ale unei activități eficiente ? Din acest unghi ar . trebui gindită analiza organismelor care coordonează acest sector și care sint chemate să dea soluții practice, eficiente în acest sens. Pentru că, iată, pornind de la exemplul anului 1984, la acest S.M.A. s-au acumulat pe parcursul anilor fonduri fixe in valoare de 27 milioane de lei care nu-și găsesc întrebuințare și deci nu produc, dar pentru care stațiunea plătește anual un amortisment în valoare de peste 2,5 milioane Iei. Sumă care fără nici un dubiu constituie o pierdere financiară pentru inlăturarea căreia unitatea nu are practic nici o putere de a interveni. Am găsit la acest S.M.A. nu mai puțin de 40 de tipuri de mașini și

numai la reperele mai costisitoare, au ajuns in situația de a fi uzate moral fără măcar să fi intrat vreodată in brazdă. Ar trebui dat răspunsul, după opinia noastră, dacă este folositor pentru acest S.M.A. să plătească in continuare an de an amortismente de ordinul milioanelor. să mai cheltuiască pe deasupra bani și materiale pentru conservarea unor utilaje care se știe limpede că nu vor produce, că nu vor realiza venituri. .Și apoi, este oare in interesul economiei naționale să fie sustras circuitului productiv un volum atit de mare de materiale și de piese in condițiile in care se fac eforturi pentru recuperarea fiecărei piese, a fiecărui gram de metal ?tn altă ordine de idei, în cazul S.M.A. Frăsinet ni se pare că una din problemele esențiale pentru îmbunătățirea activității economico-fi- nanciare o reprezintă folosirea mai rațională a timpului de lucru de

către mecanizatori. Anul trecut, de exemplu, din fondul total de timp de 570 000 ore. doar 269 000 ore au fost folosite pentru lucrări agricole cu tractoarele, combinele și fhașinile agricole, adică pentru activitatea in cimp. aceea care de fapt constituie insâși rațiunea funcționării acestor unități. Or. trebuie spus că anul trecut indicele de utilizare a parcului de tractoare a fost foarte scăzut, un tractor fiind folosit doar cu ceva mai mult de 100 de zile, ceea ce este foarte puțin intr-o zonă agricolă atit de importantă. Desigur, rezolvarea problemei nu este deloc simplă, ținînd seama și de interesul unităților agricole beneficiare de a reduce la maximum posibil cheltuielile de producție și, implicit, cele legate de mecanizarea lucrărilor. Considerăm însă că factorii in drept ar trebui să analizeze aprofundat condițiile concrete in care se realizează conlucrarea dintre stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și cooperativele agricole, pentru a adopta soluțiile prin care cea mai mare parte a fondului de timp să devină productiv in cel mai înalt grad, să fie folosit în acea activitate productivă destinată realizării producției agricole, aceea care de fapt aduce venituri și beneficii.Așa cum spuneam la începutul analizei de față, nu ne-am propus să dăm soluții de rezolvare problemelor deloc simple ce tin de Îmbunătățirea activității economico-fi- nanciare, a stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Scopul investigației noastre este în primul rind de a le supune atenției factorilor răspunzători din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru ca, pe baza unor analize fundamentate, să fie adoptate măsurile care să asigure desfășurarea normală a activității acestor unități cu un rol atit de mare în dezvoltarea agriculturii noastre.
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

(Urmare din pag. I)avem in vedere faptul că. numai prin reexaminarea proiectelor pentru centralele termice și hidroelectrice, s-a depistat posibilitatea efectivă a diminuării consumului de beton și metal cu 20—24 la sută.Această acțiune notabilă n-a epuizat insă nici pe departe marile rezerve de care dispunem pentru economisirea materialelor de construcție și a fondurilor de investiții, pentru lichidarea risipei. Esențial este acum ca documentațiile pentru obiectivele aflate in curs de execuție sau pentru cele prevăzute in cincinalul viitor să fie reanalizate ur- mărindu-se dimensionarea rațională a construcțiilor, in limitele impuse strict de cerințele tehnologice. Ac- centuind necesitatea întăririi răspunderii tuturor organelor care contribuie la elaborarea, avizarea și materializarea proiectelor noilor obiective de investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința ca, in viitorul cincinal, costul investițiilor să fie redus cu cel puțin 20 la sută.Iată, așadar, ce sarcini de înaltă răspundere profesională și politică revin proiectanților, beneficiarilor și titularilor de investiții, chemali să pună in primul rind accentul pe modernizarea și folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale de care dispun, pe utilarea unităților existente cu noi mașini și utilaje tehnologice de înaltă productivitate. Pentru că se știe : nu construcțiile sau clădirile, ci, dimpotrivă, mașinile și utilajele sint cele care dau efectiv producție. Experiența a dovedit că, în întreprinderile și sectoarele unde

s-a trecut cu hotărire la dotarea sp: (iilor existente cu noi echipamente tehnologice, a fost posibilă, pe lingă reducerea suprafeței construite, ili- minuarea unor cheltuieli de producție. !Cu alte cuvinte, a fost posibilă obținerea unei eficienje economice ridicate, cu eforturi financiare și m: teriale minime.Eforturile pentru reducerea costurilor de investiții constituie o acțiune permanentă, de zi cu zi, care nu poate fi considerată nici un moment incheiată, deoarece in permanență este posibil și necesar sa rie aplicate, in procesul dc elaborare a documentațiilor de .execuție, cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, tehnologii moderne cu performanțe . ridicate, soluții constructive ții materiale de construcții cu caracteristici superioare.Deopotrivă angajați în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, printr-o conlucrare permanentă, manifestînd un înalt spirit de răspundere, toți factorii din domeniul de însemnătate majoră al investițiilor trebuie să acționeze neintirziat, pe cele mai diverse căi, in vederea rezolvării problemelor legate de punerea in funcțiune la termen ă tuturor obiectivelor economice prevăzute pentru acest an și pregătirea temeinică a lucrărilor din anul 1986. Acționind in toate cazurile cu maximă operativitate. aplicind cu fermitate măsurile stabilite și luind altele noi pe parcurs, vor fi create cu certitudine premise optime ca prevederile programului de investiții să fie realizate in condiții de inaltă eficiență, pentru ca economia națională să beneficieze la termen de producția noilor obiective și capacități.
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OPERA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
strălucită fundamentare teoretică și practică 

a strategiei edificării societății socialiste in România

Atmosfera de înaltă efervescență politică generată de ani
versarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român - perioada celor mai mari împliniri obținute de 
poporul român în întreaga sa istorie milenară, pe care cu aleasă 
cinstire o numim, spre gloria celui care a înfăptuit-o, „Epoca

Nicolae Ceaușescu" - a fost întregită prin apariția mai multor 
volume omagiale, consacrate prezentării gindirii și activității prac
tice, contribuțiilor de excepțională valoare pe care viața social- 
economică, politică și spirituală a României contemporane le da
torează secretarului general al partidului.

Orizontul afirmării tinărului creator

Aflată intr-un permanent și fertil dialog cu practica și cuceririle cunoașterii umane, activitatea teoretică a secretarului general al partidului a reevaluat intr-o perspectivă nouă, revoluționară, toate marile domenii ale construcției socialiste, de la dezvoltarea economică la definirea strategiei făuririi societății socialiste multilateral dez-
Cuprinzătoare și profundă sinteză a vastei opere economice

Elaborată de cadre didactice de la Academia de studii economice, în semn de inaltă prețuire față de personalitatea și opera științifică, de înaltă originalitate, a secretarului general al partidului, președin
0 viziune armonioasă asupra progresului multilateral al patriei

Una dintre lucrările prezente, in aceste zile, in librării este semnificativ intitulată „Epoca Ceaușescu — epocă de înfăptuiri istorice in dezvoltarea și modernizarea economiei românești".
Prețioasă contribuție Ia dezvoltarea științei militare românești contemporane

în ampla operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la loc de seamă se situează larg cuprinzătorul ansamblu de concepte, idei, teze și orientări care funda

secretarului20 de ani Congresul al frunte se si- evoluția sis- Româniel de

voltate, la cerința soluționării marilor probleme ale lumii contemporane în interesul popoarelor, al cauzei păcii și colaborării, inspi- rindu-le caracteristici distincte.Printre problemele care s-au bucurat de o atenție prioritară din partea partidului, a său general, în cei care au trecut de la i IX-lea, la , loc de tuează cele privind ternului politic al azi. Volumul „Gîndirea creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu ți dialectica sistemului României socialiste", către un colectiv tice și de cercetare mia „Ștefan C _ în Editura politică, înfățișează cititorului o vastă problematică, parte .integrantă a operei teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în câre epoca inaugurată de Congresul al IX-lea a înscris nenumărate aprecieri novatoare, perfecționări de substanță.

politic al alcătuit de de cadre didac- > de la Acade- Gheorghiu", apărut

Sistemul politic din România de azi, ca expresie a organizării politice a societății, a structurii sale democratice, cunoaște o evoluție permanentă, ca urmare a transformărilor specifice fiecărei etape în evoluția societății. Dialectica vieții sociale, dinamismul dezvoltării noastre în ultimii 20 de ani au impus regindirea rolului principalelor instituții și structuri politice,
tele Republicii, lucrarea „Concepția economică a președintelui Nicolae Ceaușescu" realizează o cuprinzătoare sinteză a monumentalei opere teoretice și practice a marelui nostru conducător, oferind cititorului posibilitatea să cunoască sub toate aspectele, în profunzime, concepția revoluționară' -a strălucitului om politic și de stat, de înalt prestigiu, care, în răstimpul celor două' decenii de cînd se află în fruntea partidului și statului, a regîndit într-un spirit novator conceptul de edificare a bazei economice a socialismului în condițiile unei țări aflate in curs de dezvoltare.înlăturind o serie de reprezentări schematice, simpliste, proprii viziunilor utopice, subiectiviste despre noua orînduire, conceptul elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pune clar în evidență adevărul că edificarea societății socialiste reprezintă un proces profund, de mare complexitate și de durată.După ce înfățișează în deschidere un amplu tablou al dezvoltării economico-sociale a țării noastre în ultimele două decenii, lucrarea prezintă, într-o succesiune logică, laturile definitorii ale gindirii economice a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pornind de la

Se fac ample referiri, in cuprinsul acestui volum omagial, la coordonatele ce definesc evoluția economiei românești în anii de după Congresul al IX-lea al partidului.Apărută în Editura politică, sub egida Institutului central de cercetări economice, această amplă lucrare întrunește studii realizate de cercetători și cadre didactice de la institutul de economie socia- lista, Academia de studii economice, Institutul de economie industrială, Institutul de economie agrară, Institutul de planificare și prognoză, Institutul de finanțe, circulație monetară și prețuri, Institutul de economie mondială, Institutul . de economia comerțului interior și turismului, precum și de la Academia „Ștefan Gheorghiu". Din toate aceste studii se conturează tabloul de ansamblu al economiei românești — un edificiu impresionant al cărui ilustru arhitect este secretarul general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In cuprinsul lucrării se arată că „prin gîndirea și activi
tatea sa revoluționară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a imprimat o 
nouă viziune privind căile și mij
loacele de ridicare a patriei noas
tre pe noi trepte de civilizație și
mentează științific activitatea de întărire a capacității de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței, suveranității și integrității teritoriale â patriei — contribuție originală, de mare preț la innoirea și dezvoltarea științei noastre militare. Este acesta un adevăr pe care il detașează cu pregnanță lucrarea „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, temelie a gindirii și practicii militare românești contemporane".Lucrarea, apărută de ctirind iă Editura militară, este structurată în cinci capitole. Cel dinții dintre acestea pune in relief inriurirea determinantă exercitată de opera tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra dezvoltării gindirii social-poli- tice contemporane, subliniind caracterul multilateral al abordărilor și preocupărilor teoretice ale secretarului generai âl partidului.Un bogat capitol este consacrat pilduitoarei activități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in anii in care, înainte de 1965, a activat în conducerea armatei și a avut înalte răspunderi de partid pe tărimul apărării țării. În acea perioadă — subliniază autorii -- marea să capacitate de a pătrunde 

pornind de la cerințele șl comandamentele proprii perioadei actuale de făurire a societății socialiste.Perfecționarea sistemului politic al României socialiste în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea — se subliniază. în volum — a situat în prim planul preocupărilor regîndirea într-o concepție novatoare a rolului și răspunderii forței politice conducătoare a societății — partidul comuniștilor. Tot ceea ce s-a realizat în această perioadă glorioasă este intim legat de modul original îh care tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceput rolul și misiunea partidului în societate. In spiritul celor mai înaintate tradiții ale gîndirii. socialiste din țara noastră, partidul a fost conceput nu ca un organism situat deasupra societății, ci drept centrul ei vital, afirmin- du-și funcția de forță politică conducătoare din interiorul colectivelor, în strins dialog, într-o conlucrare activă, permanentă, cu oamenii muncii.Autorii relevă preocuparea consecventă a secretarului general al partidului pentru definirea rolului și răspunderilor statului în planificarea, organizarea și conducerea întregii activități e- conomico-sociale, pe baza planului unic. Conceptul de stat al democrației muncitorești, re
reliefarea caracterului unitar și de largă perspectivă al procesului de făurire a societății socialiste, multilateral dezvoltate în țara noastră, lucrarea abordează pe larg elementele definitorii care Stau la baza strategiei dezvoltării noastre economice, cum ar fi : știința ca forță propulsoare în societatea românească contemporană, în cadrul noii revoluții tehnico-științifice ; rolul decisiv al efortului propriu ; accentuarea laturilor calitative ale factorilor de producție ; realizarea unui raport optim între industrie și agricultură ; repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei ; formarea șl perfecționarea cadrelor, dezvoltarea, în- acest' context, ă pregătirii economice a tuturor cadrelor necesare economiei naționale ; participarea activă a României la diviziunea internațională a niuncii, la dezbaterea și soluționarea marilor probleme ale economiei mondiale contemporane ; dialectica perfecționării relațiilor de producție în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.' Consecvența cu care ă militat și militează în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
progres, aplicind. creator legitățile 
și adevărurile științifice la condi
țiile concrete din țara noastră'1. Totodată, autorii lucrării reliefează rolul deosebit pe care partidul nostru, secretarul său general îl acordă factorilor economici în asigurarea progresului patriei.Acest aspect, al dezvoltării și modernizării potențialului economic al patriei noastre în anii de după Congresul al ÎX-lea, este analizat multilateral în volumul pe care il prezentăm. Numeroase studii șint dedicate unor probleme ca optimizarea corelației acumulare—consum în modelul economiei românești, ritmul inalt de dezvoltare și rolul lui in ridicarea nivelului economic al țării, strategia dezvoltării intensive, creșterea avuției naționale ca obiectiv esențial al programelor de dezvoltare . economică și socială a României. O atenție deosebită se acordă strategiei novatoare a prefacerilor revoluționare din structura economiei românești. Din această perspectivă, sînt analizate o serie de probleme referitoare la perfecționarea structurilor economiei românești, dezvoltarea prioritară a bâzei energetice și de materii prime, asigurarea unui raport optim intre industrie și agricultură.
esența fenomenelor, de a formula soluții originale problemelor ridicate de viață, calitățile sale de militant comunist încercat s-au afirmat puternic in înălță competență cu care a orientat și indrumât activitatea complexă de edificare a noului organism militar al țării. Asemenea preocupări aveau să fie înălțate pe o treaptă nouă, superioară in perioada inaugurată de Congresul a] IX-lea a) partidului, în acest răstimp, se arată in lucrare, printr-un ansamblu de măsuri și acțiuni inițiate și transpuse în viață, sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a realizat cadrul legislativ al organizării apărării națiopale, s-a creat sistemul național de apărare, s-a ridicat necontenit gradul înzestrării tuturor forțelor ce alcătuiesc acest sistem. Prin contribuția decisivă a secretarului general a! partidului s-a ridicat la uh nivel fără precedent conținutul gindirii militară românești, a fost elabOrată și științific fundamentată o doctrină militară profund originală care consacră apărarea patriei drept cauză și operă â întregului popor.Aiializînd apoi structura și misiunile sistemului național de apărare făurit in âcești ani, autorii re

voluționare sintetizează ' prefacerile profunde din activitatea organelor de stat, caracterul autentic democrație al principalelor sale organisme de lucru.Este o cucerire prodigioasă a acestor ani de a ti demonstrat că democrația nu este o cerință facultativă a noii orînduiri, ci cadrul ei firesc de manifestare, de a fi instituit un amplu sistem de conducere a societății de către popor, o autentică democrație muncitorească, revoluționară. Crearea condițiilor pentru participarea -nemijlocită a categoriilor sociale, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a întregului nostru popor la conducerea societății reprezintă principala caracteristică a perfecționării sistemului politic, trăsătura sa definitorie.Parcurgerea paginilor dense ale volumului proiectează o puternică lumină asupra vastei activități teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu Intr-un domeniu de cea mai mare importanță pentru progresul patriei noastre, asupra tezelor, orientărilor și aprecierilor sale novatoare, ce adaugă noi argumente, noi dimensiuni operei sale revoluționare, operă ce l-a consacrat Ca un adevărat și mare ctitor ăl României de azi, ca o proeminentă personalitate a lumii contemporane.
tarea și modernizarea economiei românești, se subliniază in lucrare, iși găsește reflectarea și in e- forturile pe care le depune pentru perfecționarea continuă a sistemului de organizare și conducere a întregii vieți economico-sociale, și în primul rînd a mecanismului economic, ca o componentă organică a acestuia.în întreg cuprinsul său, lucrarea degajă puternic ideea că tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează procesele economice cu ajutorul metodelor materialist-dialectice aplicate cu măiestria marilor deschizători de drumuri în știință. Se vădesc astfel, încă o dată, puternica personalitate a conducătorului partidului și statului nostru, inegalabila sa capacitate de analiză a cerințelor obiective ale dezvoltării economico-sociale. marea sa receptivitate față de nou, fidelitatea cu care răspunde năzuințelor și aspirațiilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, izvorîtă din identificarea să deplină cu idealurile națiunii pe care o slujește cu exemplară dăruire, cu dorința fermă de a o vedea afirmîndu-se tot mai puternic, liberă și demnă, in rin- dul națiunilor lumii.
între toate ramurile economiei naționale. )Tabloul luminos pe care îl înfățișează această lucrare este întregit de o seamă de aprecieri cu privire lă mecanismul de funcționare a economiei naționale, participarea activă a României la circuitul economic internațional, dezvoltarea economică a României in perspectiva anilor 2 000. Un intreg capitol al volumului este dedicat ideii fundamentale a creșterii bunăstării întregului popor că țel suprem al politicii partidului, ăl dezvoltării economico-sOciâle în „Epoca Ceaușescu".în lucrare se subliniază cu pregnanță faptul că toate aceste teze și concepte, de esență novatoare, toate mărețele înfăptuiri obținute prin aplicarea lor consecventă in practica vieții economico-sociale sînt profund legate de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, făuritor al unei strategii de perspectivă privind progresul multilateral al societății socialiste românești, conducător politic ce se identifică pe deplin-cu voința și aspirațiile propriului popor, militant neobosit pentru edificarea unei lumi a păcii, pentru bunăstarea popoarelor, pentru uh viitor demn și luminos pe planeta noastră.
levă faptul că, într-o viziune modernă, in funcție de condițiile concrete, componența acestuia a fost modelată și continuu perfecționată, pe baza ideilor și tezelor -secretarului general al partidului, poporul nostru făurindu-și astfel un scut de apărare de largă cuprindere națională și socială, capabil să dea riposta cuvenită oricărei agresiuni îndreptate împotriva țârii.Un loc important îh lucrare este consacrat viziunii originale a partidului hostru, a secretarului său general, privind locul, rolul Și funcțiile armatei îh societatea socialistă fomâneâȘcă. în lumină acestei concepții, armata noastră nu are . și nici nu poate avea alt scop decit aceia de a fi îh slujba intereselor patriei, a cauzei socialismului și progresului.Subliniind originalitatea gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa determinantă lâ elaborarea și fundamentarea științifică a doctrinei militare românești, la făurirea sistemului național de apărare, lucrarea de față se constituie intr-un vibrant, omagiu adus ctitorului României contemporane, pilduitoarei sale activități consacrate propășirii și progresului social-econohiic al patriei.

O importantă manifestare în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" și totodată al „Anului Internațional al tineretului" s-a dovedit a fi și „Gala tinerilor actori", găzduită de Costineșii.Manifestarea la care ne referim, concurs de însemnătate națională, fără echivalent in alte mișcări teatrale, a constituit, ca și în alți ani, un propice cadru de manifestare a tinărului actor, de verificare a talentului și pregătirii sale, de confruntare a opțiunilor sale tematice și stilistice.Să ne oprim puțin asupra acestui aspect — amintind că „schimbul de miine" al teatrului nostru este așteptat de toate teatrele din țară, pretutindeni simțindu-se impulsul înti-, neririi echipelor — pentru abordarea repertoriului „normal" și cu atit mai mult a unor piese destinate tinerilor spectatori. Sînt orașe, precum Iași, Suceava, Piatra Neamț. Oradea, Brăila, Timișoara, Satu Mare, Baia Mare, Arad, așa cum sînt și unele teatre bucureștene, unde acest deziderat a fost împlinit : noii ve- niți formează un grup deja remarcat, o „echipă" care a reușit atît interesante afirmări de sine stătătoare, cit și fericite conlucrări cu colectivul „de bază" al instituției respective. Dorința afirmării, specifică viratei, elanul, energia, dinamismul nu sint suficiente. Reușitele sint de cele mai multe ori asociate unui climat favorabil creației, faptului că atît creșterea, cît și fructificarea talentelor se află . în atenția unor regizori cu vocație de pedagogi, spirite generoase, deținînd virtuți modelatoare deosebite. în nu puține cazuri (fenomen de relief în ultimii ani), nucleele polarizante ale căutărilor creatoare, misiunea îndrumării tinerilor și-au luat-o regi- zori-colegl de generație. Așa s-a în- tîmplăt la București, la Mic, „Notta- ra“ și Comedia, la Ploiești, Cluj- Napoca, Constanța, Oradea, Iași Și Suceava, Arad etc.Sint și locuri unde potențialul actoricesc, inclusiv cel tînăr, este insuficient și inadecvat fructificat.Atari realități s-au răsfrint și în „gală". Concursul din anul acesta a fost superior celor precedente. Privind din unghi literar, repertoriul — Conceput în deplină libertate de opțiune — a fost serios și substanțial (Dostoievski, Max Frisch, I. Rltsos). Lucrările dramatice propriu-zise (de la V. Alecsandri la M. Sorescu, D. Solomon, E. Oproiu, A. Buzura, Tennessee Williams, L. Zorin) au intrat în discuție mai mult ca altădată, cînd dominau, categoric, dramatizări
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Audiențele — mijloc de conlucrare 

permanentă cu cetățenii
Ne aflăm la Consiliul popular al comunei Daia din județul Giurgiu. Programul de audiențe al președintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului executiv al consiliului este afișat la loc vizibil. Fiecare primește de cite două ori pe săp- tămină, hu numai la sediul consiliului, Ci și în bele două Sate — ce afiafțin de comună — Dăișoăra și Plopșoru. Astfel, există ore de audiență în fiecare zi de lucru â Sap- tăminii. II întrebăm pe primarul tlie Marciu, cum se respectă acest program ?— Se respectă întocmai, riguros, dar till să precizez de Iă început că dialogul nostru cu locuitorii comunei se desfășoară nu numai in locurile și in orele indicate prin acest program, ci, zi de zi, incluzînd discuțiile directe purtate chiar și pe stradă, pe cimp, în cadrul formațiilor de lucru, cu prilejul acțiunilor obștești de tot felul. Ne străduim să rezolvăm toate problemele pe căre le ridică oamenii — atît cele de interes general, cit și cele de ordin personal — și le rezolvăm, de regulă, cu participarea directă a locuitorilor cominîei. Primim propuneri numeroase, îzvorîte din dorința oamenilor de â avea o comună cit mai bine gospodărită.Ne oprim doar la citeva din numeroasele exemple care s-ar putea menționa. Astfel, o propunere făcută de Stah Bărbuță și Dumitru Frîhcu și discutată apoi cu toți cetățenii în cadrul „Tribunei democrației", însușită de consiliul popular și devenită o Cauză a întregii comune, se înfăptuiește acum cu succes. Iată despre ce este vorbă : de-a lungul primei terase a Dunării e- Xistâ tăi'ănUFl îh pâfită CU Uh grad înaintat de eroziune, terenuri sterile și unde se. produc dese alunecări de pămiiit. Cei doi consăteni atj propus consiliului popular comunal să solicite concursul specialiștilor de la Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru irigații și drenaje din comuna vecină, Bănea- să, pentru â se transforma aceste terenuri, prin muncă voluntară, în păminturi roditoare. Institutul a fost de acord, a elaborat proiectele tehnice necesare, iar în această primăvară, după încheierea campaniei a- gficole, s-au început lucrările de te- răsăre. La ele participa, cu buldozere și Cu 'alte mijloace tehnice, și întreprinderea județeană pentru lucrări de îmbunătățiri funciare. Vom ciștiga astfel 170. de hectare de pă- niint, din care 100 hă pe terase, ce vor fi plantate cu viță de vie. â-ă hotăfît ca lucrarea să se constituie intr-o stație-pilot care să ofere experiență necesară valorificării fere-, nurilor de acest gen de pe întreaga terasă dunăreană.în continuare, un alt exemplu, ce

ale prozei. S-a produs o mai sensibilă apropiere de creația noastră originală — deși există incă destul loc pentru mai mult.Ipostazele propuse de tinerii actori au fost unele de profesioniști ai teatrului (au dispărut veleitarii, improvizatorii la chitară etc.). Mijloacele de expresie au fost mai adecvate, spectacolele exprimînd nu doar opțiuni culturale, ci și atitudini de viață legate mai direct de faptul trăit, de experiența și aspirațiile proprii. S-a putut vedea cît de mare este potențialul actual al tinerei generații.Au fost printre concurenți șl destul interpreți care au dovedit capacitatea de a crea dincolo de biografii
Considerații privind 

recenta „Gală 
a tinerilor actori” 

de Ia Costinești

— eroi, personaje — și de a evidenția — dincolo de firul narativ — semnificații și atitudini, care au probat capacitatea esențializării mijloacelor în favoarea potențării mesajului.Văzindu-1 pe Tudorel Filimon, încununat (ex-aequo cu Ioan Georgescu) cu Marele premiu, ne-am aminr tit de „Omul orchestră". Artistul din Cluj-Napoca apărea transfigurind „Ceasul" de D. Solomon ca un „om- spectacol". Figura prin miini și prin cele două jumătăți ale feței, diferit colorate, două personaje. Prelua, sintetiza în propria ființă toate elementele unei întregi montări teatrale.Ioan Georgescu (Brașov), actor cu joc puternic interiorizat, dar și cu o știință a gestului expresiv, a făcut prin interpretarea unui text de Augustin Buzura proba . inteligenței analitice și capacității de a face un spectacol din ea, a forței sale de a crea o stare de neliniștită interogație și căutare.De un deosebit succes s-au bucurat ClaudiU Bleonț și Magdă Catone (Petroșani), care, în spectacolul lor cu „Un bărbat și o femeie" de L. Zorin, au vădit, pe lingă o vie inspirație regizorală și capacitatea de a crea cu mijloace de extremă simplitate (El), printr-o șarjă bine trasată și condusă (Ea) un număr foarte mare de ipostaze ale unuia și aceluiași erou, sau (într-o demonstrația de fermecător proteism) un șir lung de personaje.
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22,05 Telejurnal
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se poate vedea de către oricine vine în comună. Ca. mai toate satele de cinipie, și Daia are ulițe mult mai late decit este necesar pentru circulație. Mai mulți cetățeni. Petre Zlotea. Stoica Mirea, Petre Dindă- reânu și alții, au propus să se re- ciștige o parte din terenul astfel consumat, respectiv ca fiecare sătean Să cultive □ porțiune a uliței aflată in fața casei și curții sale. Cohșiliul popular a sprijinit această inițiativă : dacă anul trecut au fost cultivați numai circa 50 de ari, de o parte și de alta a șoselei naționale, anul acesta ' astfel de mici loturi se in- șiruie pe toate ulițele și âu ajuns să însumeze aproape 5 hectare. Ele sint surse suplimentare de aprovizionare a sătenilor cu cartofi, roșii, ceapă, sfeclă, pe lingă cei 250
Din experiența 

unei comune 
din județul Giurgiu

de metri pătrați pe care îî au. fiecare, în gospodăria lor. De altfel, comuna a contractat anul acesta 250 tone de legume și 27 tone de cartofi, față de 150 tone legume și 15 tone cartofi în anul -trecut.Intr-adevăr, intrind In comună, arh observat, cu plăcută surpriză, a- ceste mici, dar foarte bine îngrijite grădini din fața caselor, adevărate vitrine ale spiritului gospodăresc al dăienjlor. Am remarcat, de asemenea, în sat. de-a lungul șoselei, pu- ieți de pomi plantați in primăvara acestui an. L-am întrebat pe primar dacă nu cumva sînt și ei expresia traducerii în viață a unei propuneri făcute de cetățeni.— Este exact așa Cum ați presupus. Venind în întîmpinarea dorinței exprimate de mai mulți locuitori, primăria a procurat și distribuit 250 de caiși. Vom continua această acțiune în primăvara viitoare și pe celelalte ulițe ale satului., O altă inițiativă, provenită de la un gospodar din satul Plopșoru, Stan Drugă, șl la înfăptuirea căreia lucrăm în perioada actuală, mai ales duminicile dimineața, este amenajarea drumului de intrare In sat. Cărăm pietriș de la Dunăre. S-ă și realizat jumătate din drum.Marin Savelie a propus înființarea unei Centrale telefonice locale. Centrala a intrat în funcțiune, în toamna anului trecut, ,și dacă atunci avea numai trei abonați -- consiliul popular, cooperativa agricolă de producție și postul de miliție — în prezent numărul abonaților se ridi

Radu Duda (Suceava-Iași) și-a construit un bun scenariu și mizanscenă a lui „Homo faber" — reușind să comunice dramatic (prin cuvinte- ciieie. obiecte-simbol, prin mijloace teatrale bine găsite), perfect coerent și inteligibil, neliniștitoarea intrebara a eroului lui Max Frisch.Cu un recital puțin omogen, Dana Tăios (Satu Mare) a făcut dovada — mai ales în primul episod, a talentului și a unei maturizări profesionale ce nu a atenuat nimic dintr-o sensibilitate nativă deosebită.Tinerețea e virsta zborurilor înalte. Un asemenea zbor li s-a părut citorva interpreți a fi „Iona" de Marin Sorescu. Succesul descifrării și transfigurării genurilor n-a fost in nici unul din cazuri deplin.Un efort de vizualizare și apăsată teatralizare (discutabil) a făcut și CorneJiu Jipa. Autorul sătmărean (ajutat exemplar de colegul său Radu Sas) a reținut atenția juriului, care i-a acordat un premiu, îndeosebi pentru citeva momente foarte bune, in care reușea și o bună comunicare cu sala.Demne de reținut mi-au părut și alte evoluții. George Custură (Brăila) a dat dovadă de o bună intuiție a modului de abordare a „cintece- lului comic" al lui V. Alecsandri („Haimanaua"), recreind cu aplomb hazul și necazul, tonul confesiv și adresa Ia public. Ada Girțoman (Suceava-Iași) a apărut într-un real progres față de anii precedenți — prin registrele dramatice pe care a dovedit că le stăpinește. Făcînd o opțiune interesantă, Olimpia Nicu- lescu a sugerat a avea o reală vocație tragică.Cei mai mulți concurenți au venit la Costinești fie cu spectacole de teatru, fie eu recitaluri pregătite și regizate chiar de ei (în care erau, deci, nu doar Interpreți, ci și regizori, scenografi etc). Unii, așa cum am văzut, au știut să se pună în lumina cea mai avantajoasă, alții nu. Unii și-au încercat puterile in texte peste puterile lor de descifrare, mizanscenă sau transfigurare. Propensia spre dramă, spre personaje complexe și complicate — explicabilă pină la un punct — a devenit la un moment dat excesivă. Puținele opțiuni de comedie (din fericire excelente) au constituit adevărate momente de bucurie pentru toată lumea.Uneori, texte valoroase au văzut lumina rampei in viziuni inadecvate. Și mai grav mi s-a părut „delictul" de ignorare a primei legi a teatrului, care este „comunicativitatea" actului scenic.Descifrarea lipsită de adecvare a unor texte, vădind Carențe ale orizontului cultural, literar, semne teatrale pletorice și tautologice, gesticulații excesive, „poze" artificiale, elemente de teatralîtate vetuste (care âu apărut, pe alocuri, chiar la unii dintre premianți) atrag atenția asupra necesității accentuării spiritului critic al tinărului actor — pe măsura marii răspunderi pe care i-o conferă talentul.Aceleași fenomene atrag atenția așupra îndatoririlor instituțiilor artistice, animatorilor ei, față de tînă- rul actor — ce necesită sfat, asistență specială etc., în toate manifestările sale profesionale.Prilejuind momente emoționante, manifestarea de la Costinești a fost totodată — prin recitalurile unor artiști consacrați — o adecvată modalitate de confruntare și dialog între generații,
Natalia STANCU

că la 40, din Care o bună parte cetățeni particulari.O serie de propuneri urmează se fie traduse în viață într-un viițoi apropiat. Printre acestea se numări captarea izvoarelor de la Fîntin: Mare și aducerea apei potabilei 11 comună și prelungirea traseul u autobuzului din Giurgiu pînă în sta tul Dăișoara. Problema apei potabil aduse'la robinet se va rezolva inie diat ce se vor încheia lucrările d terâsare despre care s-a aminti mai înainte, cu ajutorul specialiști lor și al mijloacelor tehnice de cai dispune întreprinderea județeăr pentru lucrări de îmbunătățiri fur ciarC, adică nu mai tîrziu de an 198G.„Desigur că în cadrul audienței' și intilnirilor pe care le avem i cetățenii se ridică și, felurite pr blerne personale, multe din acest legate de atribuirea loturilor in f losință. cereri de ajutor etc. continuă interlocutorul. Am f< pus în situația de a-1 împă pe un tată cu feciorul său, pe < vecini certați din cauza unui s. cim care umbrea straturile de gume ale celuilalt și așa mai c parte. Căutăm, de fiecare dată, rezolvăm problemele in spiritul r pectârli stricte a -legilor, in spirî echității și dreptății, să acord ajutor atunci cînd CCI ce ni-1 s< cită are într-adevăr nevoie, anul 1982, de cînd lucrez ca prin nu s-a intim plat niciodată ca locuitor al țiomunei care a avut rezolvat O problemă să ocoles consiliul popular comunal și să adreseze la județ Sau unor fo centrale de partid și de stat, străduim să rezolvăm toate pro mele care se ridică, aici in co nă, cu ajutorii] a înșiși celor 1 de locuitori ai ei. DeȘi 1 2.00 di aceștia lucrează în unități eci mice dih afara comunei, în prin< din Giurgiu și din Bucureșt aceștia dau o mînă de ajutor, i programul lor de lucru, lâ acti- tile inițiate de consiliul popular avem nici Un locuitor al cortr capabil de muncă, neîncadrat tr-o activitate utilă. Sint, e adev și unii membri ai cooperativei cole, ăi Cfelărlalte Unități din o nă sau navetiști care „se lasă greu" atuhei cînd sînt Chema iasă dih curtea proprie pentru aduce contribuția la rezolvarea probleme de interes Cetățenesc căvîrșitoăfăă majoritate a ci fiilor cdriillhei răspund cu pro tudine la âstfCl de chemări p că înțeleg că lot. ce ne prop să feălizăm cil ajutorul Iot e: fălosul lor și. ăl tuturofă".
S. PODINA 
I. MANEA corespondentul „Sc
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Tovarășului DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNAm aflat cu multă tristețe știrea privind încetarea din viată a tovarășului Linden Forbes Sampson Burnham, președintele Republicii Cooperatiste Guyana.împărtășind durerea pe care o încercați in aceste momente, in numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, intregului popor guyanez, cele mai profunde condoleanțe.Vă rog, totodată, să exprimați familiei îndoliate sincere sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Sosirea unei delegații parlamentare 

din Republica Populară AngolaVineri n sosit în Capitală o delegație parlamentară din Republica Populară Angola, condusă de Paulo Teixeira Jorge, prim-secretar al Adunării Poporului, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efec-. tuează o vizită in țara noastră. Din delegație fac parte deputății Moises Manace, Apolo Prazeres Olimpio și Inacio Matos Cardoso.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.In aceeași zi, președintele Marii Adunări Naționale a avut o intre-
★Vineri, loan Avram, vicepfim-mi- nistru al guvernului, a primit pe Ersin Faralyali, președintele Uniunii camerelor de comerț, industrie, bursă și comerț maritim al Turciei, care, in fruntea unei delegații de oameni de afaceri, industriași și armatori, efectuează o vizită în țara noastră.In timpul întrevederii au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre România și Turcia potrivit înțelegerilor convenite cu prilejul întilnir.ilor la nivel înalt. In acest context, au fost evidențiate posibilitățile de adîncire a cooperării

„Zilele cărțiiIn perioada 10—16 august se vor desfășura in întreaga țară „Zilele cărții social-politice", organizate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, in colaborare cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și alți factori educaționali.înscrisă in cadrul Festivalului național „Cintarea României" și integrată suitei de manifestări dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, actuala ediție a „Zilelor cărții social-politice" cuprinde o serie de acțiuni menite să reliefeze rolul important al lucrărilor din domeniul științelor sociale in educarea oamenilor muncii, mărețele realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in acești ani de istorie nouă a patriei.Cu sprijinul unor edituri, în unități industriale și . agricole, in instituții. așezăminte culturale, biblioteci și librării vor avea loc întîlniri ale cititorilor cu autori și redactori de specialitate, dezbateri asupra unor lucrări recent apărute, mese rotunde, simpozioane, expoziții. Această sărbătoare a cărții prilejuiește și relevarea unui bilanț edificator. Astfel, numai in anul 1984 au fost editate 2 547 titluri de carte, într-un tiraj total de 47 912 000 exemplare, din care 357 lucrări social-politice și 70 lucrări In limbi de circulație internațională.Un loc distinct îl ocupă opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reunită în volumele „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", publicată în țara noastră în limbile română, maghiară, germană, precum și în limbi de circulație internațională, într-un tiraj total de peste 2 milioane exemplare. Ca semn al interesului deosebit, al prețuirii de care se bucură in lume gîndirea, opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în edituri de prestigiu din lume au fost editate peste 140 de volume în 21 de limbi, cuprinzînd texte alese din scrierile secretarului general al partidului sau lucrări consacrate vieții și activității sale.Inaugurarea la nivel național a „Zilelor cărții social-politice" a avut loc vineri, in Capitală, la clubul întreprinderii de mașini-unelte și agregate București, unde s-a desfășurat dezbaterea cu tema „Revoluția socialistă șl formarea omului nou in opera tovarășului Nicolae Ceaușescu". Au fost prezentate apoi cîteva apariții editoriale recente în colecția „Din gin- direa filozofică a președintelui
Administrația de Stat

Loto-Pronosport 
informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 9 AUGUST 1985Extragerea I : 18 48 81 82 35 16 20 24 83.Extragerea a Il-a : 65 80 3 6 2764 72 8 75. 

vedere cu parlamentarii angolezi, în cadrul căreia s-a efectuat un schimb de informații cu privire la activitatea celor două parlamente șl s-a evidențiat dorința comună de a spori contribuția acestora la dezvoltarea colaborării, pe multiple planuri, dintre cele două țări și popoare. S-a evidențiat, de asemenea, necesitatea creșterii aportului parlamentelor și parlamentarilor din România și Angola la lupta pentru dezarmare, pentru pace și înțelegere in lume.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu in onoarea oaspeților. *bilaterale in domeniile energetic, siderurgic, minier, al transporturilor, precum și pe terțe piețe.în cursul aceleiași zile, conducătorul delegației turce a fost primit de Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior Și cooperării economice internaționale.Cu acest prilej au fost stabilite noi căi și modalități de dezvoltare in viitor a relațiilor comerciale și a cooperării economice dintre România Si Turcia.La primiri a participat Siireyya Yiiksel, ambasadorul Turciei la București. (Agerpres)
social-politice"României" și „Din gîndirea social- politică a președintelui României".Cil același prilej, la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, in fața unui numeros public, a fost prezentată expunerea „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuție de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru întreaga activitate a partidului și statului nostru de ridicare la un nivel superior a măreței opere istorice de construcție socialistă din România".(Agerpres)

(Urmare din pag. I)economice eficiente, pentru sporirea rolului verigilor sistemului financiar și de credit in fundamentarea deciziilor, pentru înfăptuirea autocondu- cerii. Ca instrument de planificare finanoiară, el asigură la nivelul întreprinderii, centralei și ministerului comensurarea in expresie bănească a întregii activități, a eforturilor și rezultatelor, a cheltuielilor și a veniturilor, destinația veniturilor și modul de acoperire a cheltuielilor, fundamentarea bănească și controlul financiar al prevederilor de plan economic, nivelul sintetic al eficienței economice proiectate. Ca instrument de asigurare a echilibrului financiar, bugetul de venituri și cheltuieli reflectă nivelul resurselor și plăților în activitatea desfășurată și permite ca, permanent, să se ia măsuri pentru gospodărirea cit mai eficientă a resurselor materiale și bănești. Ca instrument de conducere și control al activității, prin analiza periodică a îndeplinirii prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli se pot stabili cauzele răminerilor in urmă în realizarea veniturilor, a încasărilor sau ale neincadrării în nivelul planificat al cheltuielilor, ori ale eventualului dezechilibru intre încasări și necesarul de mijloace bănești pentru efectuarea plăților ; cu alte cuvinte, se poate asigura verificarea sub formă bănească a modului de desfășurare a întregii activități, inclusiv mai buna fundamentare a deciziilor. Este o datorie de mare răspundere a tuturor orgapelor financiare, și îndeosebi a directorilor
cinema

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ECUADOR

Excelenței Sale Domnului
LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA

Președintele Republicii Ecuador QUITOCu prilejul celei de-a 176-a aniversări a proclamării independenței Ecuadorului, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul ecua- dorian prieten.îmi exprim încrederea că legăturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor român și ecuadorian, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
' Republicii' Socialiste România

BIHOR : Energie electrică 
peste prevederiHotăriți să realizeze exemplar sarcinile de plan, cnergelicienii orădeni, fruntași în întrecerea socialistă. au acordat o , atenție deosebită promovării unor măsuri ferme in vederea creșterii siguranței in exploatare a agregatelor și instalațiilor, funcționării lor cu randamente sporite, pulsind suplimentar in sistemul energetic național, în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă in prezent. 32 milioane kWh energie electrică pe bază de cărbune. Demn de consemnat este faptul că aceste sporuri au fost obținute in condițiile in care consumul propriu tehnologic a fost diminuat cu 4,2 Ia sută. în întimpinarea zilei de 23 August, colectivul întreprinderii „Electrocentrale" Oradea s-a angajat să întregească la 900 milioane kWh bilanțul producției totale de energie realizată in anul în curs. (Ioan I-aza).

Sporește capacitatea 
flotei comerciale maritimeMineralierul „Basarabl11 de 65 000 tdw, realizat în docurile Fabricii de construcții și reparații navale Mangalia, a intrat zilele acestea in dotarea întreprinderii de exploatare a flotei maritime „NAVROM". De la începutul anului și pină in prezent flota comercială maritimă românească și-a mărit capacitatea de transport cu opt nave noi de diferite capacități și tipuri, insu- mind aproape 170 000 tdw. în prezent, ca urmare a traducerii în viață a programului de construcții navale, inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, liota comercială maritimă românească deține o capacitate totală de 29 de ori mai mare deeit în 1965. (George Mihă- escu).

economici, a contabililor-șefi, de a folosi bugetul de venituri și cheltuieli pentru înfăptuirea unei conduceri economice eficiente.în spiritul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, așezarea întregii activități- economice pe principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico- financiare impune ca organele fi
Un rol mai activ al organelor financiare 

în creșterea calității deciziei
nanciare din fiecare unitate, și în primul rind contabilul-șef, să-și exercite cu toată răspunderea atributele ce le revin in folosirea rațională, cu maximă economie a mijloacelor materiale și financiare, să-și sporească contribuția la aplicarea fermă a mecanismului economico-fi- nanciar, să vegheze permanent la aplicarea riguroasă a legilor în domeniul economico-financiar, să aibă un rol mai activ in realizarea sarcinilor de plan, in stabilirea măsurilor pentru creșterea continuă a eficienței economice șl a rentabilității.Dările de seamă contabile, informațiile financiar-contabile, analizele financiare trebuie amplu folosite în fundamentarea deciziilor din fiecare

9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19,15
@ Ciuleandra: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
® Legenda dragostei s FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19
© Lovitură fulgerătoare ; FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
© Așa bunic, așa nepot : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19 
© Doctorițele ; GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20
© Burlacul căsătorit : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
@ Doi sub o umbrelă: LIRA (31 71 71)
— 16; 18; 20
@ Secretul Apolloniel : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
O Joe Limonadă : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) —’9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

IN ÎNTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST^

Puternică mobilizare

pentru realizarea

exemplară a planului

Foto : Olvetli Iuliu
REGHIN : Un nou tip de tractorUna din cele mai recente realizări ale lucrătorilor de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Reghin este tractorul pentru montajul firelor de înaltă tensiune — in fotografie — care a intrat in producția de serie. Comparativ cu tractoarele utilizate pină acum la acest gen de lucrări, noul utilaj prezintă avantajul că. la montajul rețelelor electrice de înaltă tensiune, poate intinde fire in lungime de pină la 2 kilometri, asigurind creșterea cu peste 50 la sută a productivității muncii.

HUNEDOARA: In plus, 50 000 tone iingotiereHarnicul colectiv de muncă de la secția turnătorie a Combinatului siderurgic Hunedoara raportează, în întimpinarea zilei de 23 August, obținerea unor succese de prestigiu îp producție. Printr-o temeinică organizare a producției și a muncii in toate trei schimburile și a- sigurarea unei aprovizionări cores
unitate. Problemele creșterii rentabilității pe ansamblul unității, pe fiecare produs sau activitate trebuie să constituie o preocupare permanentă a contabilului-șef, care să polarizeze măsuri și răspunderi în toate sectoarele unităților. Economisirea resurselor materiale și financiare, perfecționarea tehnologiilor, îmbunătățirea calității produselor și 

serviciilor, promovarea progresului tehnic, elaborarea de măsuri pentru încadrarea in sarcinile de reducere a costurilor de producție, de creștere a productivității muncii — toate acestea sint acțiuni in care intervenția și urmărirea promptă a efectelor de către contabilul-șel’ trebuie să asigure sporirea continuă a rentabilității activității economice.Nu poate fi lipsită de eficacitate nici intervenția contabilului-șef in cazurile in care, din datele furnizate de contabilitate, din bilanțuri rezultă imobilizări in producție neterminată cu durata de fabricație depășită, in stocuri de materii prime, materiale și produse cu mișcare lentă, în lucrări de investiții nedate în funcțiune la termen sau în cazurile
@ Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20
• Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9; 
12; 16; 19
© Marea. cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Alerg după o stea ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21
• Toată lumea e a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 13; 
16; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
16; 19
© Kramer contra Kramer : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
© Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
© Clinele electronic : DOINA — 15; 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
© Cursa infernală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15

Preocuparea statornică a acestui colectiv muncitoresc pentru realizarea unor produse de înaltă calitate a făcut ca acestea să se bucure do Interes și pe piața externă. Inginerul Vasile Herța, directorul întreprinderii, a ținut să precizeze că in 7 luni din acest an colectivul unității a îndeplinit e- xemplar și a depășit planul la export, livrind suplimentar partenerilor externi produse in valoare de 4,5 milioane lei. (Ghcorghe Giurgiu).
punzătoare, aici s-au turnat peste prevederi mai mult de 50 000 tone Iingotiere, 31 tone piese din oțel și 36 tone piese din fontă. De subliniat că depășirea de plan la producția fizică a fost realizată in condițiile reducerii costurilor de fabricație cu peste 2 milioane lei. (Sabin Cerbu).
I I H I ide nefolosire integrală a capacităților de producție, a utilajelor. înlăturarea unor asemenea stări de lucruri trebuie să constituie un obiectiv permanent al activității contabilului- șef, al cadrelor economice și financiare din. unitate..Evident, ia exercitarea in fiecare unitate economică a funcției financiar-contabile contribuie toate organele de conducere, toate compartimentele și întregul lor personal. Este o datorie de mare răspundere a tuturora ca in procesele tehnico-pro- ductive, de cercetare, dezvoltare, aprovizionare și desfacere, in oricare act economic desfășurat, să aibă in vedere aspectele financiare, de control bănesc, de contabilitate, privite ca instrumente de comensurare a eficienței economice.Rolul primordial in exercitarea funcției financiar-contabile, a controlului financiar din fiecare unitate revine însă contabilului-șef, cadrelor de specialitate din subordinea acestuia, care au sarcina să-și îndeplinească îndatoririle într-un mod nou, printr-un stil de muncă activ, integrat sistemic în exercitarea funcțiilor complexe ale unității din care fac parte. La nivelul fiecărei întreprinderi și centrale, ai fiecărui minister și consiliu popular, cadrele financiar-contabile pot și trebuie să acționeze cu ajutorul pirghiilor financiare, prin intermediul verigilor sistemului financiar și de credit, pentru o conducere economică tot mai eficientă.

Gheorghe BOU1ESCUdirector în Ministerul Finanțelor
© Atenție Ia „Pană de vultur* *: PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17: 19

© Cel mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 17,45; 20,
POPULAR (35 15 17) — 17; 19
• Stejar, extremă urgență : TIM
PURI NOI — 9; 11; 13,15; 15,30
© Buletin de București : POPULAR
— 15
• Mușchetarul român : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
@ Declarație de dragoste : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Timpul dorințelor : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15: 19.30
• Capcana: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30; 17,30; 19,30
© Masca de argint : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
® Secretul Iui Bachus : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
B Pas in doi : STUDIO (59 53 15) —

© Superman : VOLGA (79 71 26) — 
9; 12; 16; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 
13; 16; 19, la grădină — 21

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sungt și lumină : Ev de lumină, 
Ev de eroism — 21
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Jocuri crude — 19
© Teatru] satiric-muzical ,,C. Tănase*  
(15 56 78, grădina Boema) : Boema, 
bucuria mea ! — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintați cu mine un cîntec — 18,30

Poporul ecuadorian sărbătorește astăzi un eveniment de importanță majoră al istoriei sale : proclamarea independenței naționale. Acest act istoric, petrecut cu 176 de ani în urmă, a a- vut o deosebită Însemnătate pentru întregul continent lat.i- no-american, dat fiind faptul că Ecuadorul a fost prima țară din America Latină e- liberată de sub dominația colonială.Mult timp. Ecuadorul era cunoscut in lume ca mare producător și exportator de banane. în ultimii ani însă această țară sud- americană a primit un neașteptat impuls pentru dezvoltare prin descoperirea in regiunea sa amazoni- că a unor mari zăcăminte petrolifere, a căror valorificare a început să modifice sensibil fizionomia e- conomică ecuadoriană, deschizindu-i largi perspective de progres. O mare importanță a avut-o in acest sens crearea

Corporației ecuadorie- ne de stat pentru explorarea și exploatarea petrolului (C.E.P.E.), ca și canalizarea unor investiții masive în sectorul extracției petroliere, in construirea do rafinării de țiței si întreprinderi petrochimice. De fapt, s-a optat pentru transformarea sectorului petrolier într-un ax al dezvoltării intregii economii. Astfel, veniturile realizate din exploatarea petrolului sint folosite in tot mai mare măsură Ia propulsarea unor ramuri ca extracția fierului, cărbunelui. cuprului și altor minereuri, ca și prelucrarea industrială a acestora.Pentru a asigura e- nergia necesară noilor obiective aie industriei prelucrătoare, se află în construcție citeva uzine hidroenergetice. în același timp guvernul actual al Ecuadorului a elaborat. importante programe vizind modernizarea agriculturii, îmbunătățirea siste

„IL POPOLO“

„Lumea a treia44 și povara 
datoriilor externe

Lupta împotriva foametei pe (jlob 
este un imperativ care îndeamnă 
pe conducătorii politici lucizi, opi
nia publică, partide și diferite aso
ciații să acționeze in mod concret 
pentru a ajuta popoarele „lumii' a 
treia" să iasă din starea de mizerie. 
Țările bogate le-au acordat in,acest 
scop împrumuturi, dar creșterea 
nivelului dobinzilor din ultimii ani 
a făcut din aceste țări debitori cu 
mari dificultăți de rambursare.

„Bomba datoriilor riscă să explo
deze" : aceste cuvinte exprimă clar 
problema care stă in fata țârilor 
care au iniprumutat sume mari de 
bani, greu de restituit.

S-a afirmat, pe bună dreptate, că 
datoriile țărilor din „lumea a treia" 
nu mai reprezintă doar o proble
mă financiară, ci o problemă poli
tică. Este vorba de o luptă a. țări
lor debitoare pentru supraviețuire. 
Primul pas pentru a înlătura riscu
rile este recunoașterea situației 
deosebit de grave existente. Con- 
tramăsurile nu se pot limita doar 
la noi acorduri financiare. Este im
portant mai ales ca țările in curs 
de dezvoltare să nu aibă impresia 
că sint condamnate să trăiască in
tr-o stare de înapoiere și de de
gradare socială.

Datoriile țărilor din America La
tină sint foarte mari. Astfel,/mica 
Republică Dominicană are datorii 
în valoare de 2,4 miliarde de do
lari. In aprilie 1984, poporul a ieșit 
în stradă pentru a protesta împo
triva hotăririi guvernului ca, in 
cadrul măsurilor de redresare a 
economiei, să dubleze prețul la o 
serie de produse.

Au fost elaborate planuri de re
dresare a economiei și in Bolivia. 
Țara are datorii in valoare de 
5 miliarde de dolari, iar guvernul 
a anunțat că nu poate să le ram
burseze. '

în iunie 1984. vicepreședintele 
Braziliei a declarat : „Trebuie să 
găsim o cale de ieșire, pentru că 
datoriile continuă să crească șl 
există pericolul să se producă in

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 august, ora 20 — 13 au
gust, ora 20. In tară : Vremea se va 
încălzi ușor, începind din vestul țării, 
iar cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate la începutul intervalu
lui, îndeosebi în regiunile nordice, 
unde vor cădea ploi locale. In restul 
teritoriului, ploile vor fi Izolate. în
deosebi în cursul după-amiezelor. Vîn- 

mului de Invățămînt și a asistenței sociale ș.a.Opinia publică din tara noastră urmărește cu simpatie eforturile poporului ecuadorian pentru progres economic și Social. Legate prin afinități de limbă $i cultură. România și Ecuadorul întrețin relații prietenești de colaborare, ce cunosc un curs mereu asebndent. O însemnătate deosebită pentru adiricirea și diversificarea raporturilor româno-ecuadoriene au avut vizita întreprinsă de președintele Nicolae Ceaușescu in Ecuador, in 1973. precum și dialogul la nivel înalt româno-e- cuadorian de la București, din 1975. înțelegerile convenite. Declarația solemnă comună semnată, celelalte documente și a- corduri realizate au deschis noi perspective relațiilor dintre cele două țări, corespunzător intereselor ambelor popoare, ale cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

cidente în tară". Brazilia are da
torii in valoare de 93 miliarde de 
dolari.

Președintele argentinian Alfonsin 
nu poate, accepta programul de 
austeritate preconizat de unele or
ganisme internaționale pentru ca 
ar pune în- pericol./âuni^iifația abia*  
reciștigată: Dm.dlfiie'fiAfrȚeniinei se f, 
ridică la 44 miliarde 'de'd'Slari. Nici 
Mexicul nu poale cere noi sacri
ficii populației pentru a. rambursa 
doar o parte din cele 90 miliarde 
de dolari pe care-i datorează.

Economii dezechilibrate, mizerie: 
cine este vinovat de toate aces
tea ? Cine a permis ca din 1978 și 
pină în 1982 să fie transferate din 
țările citate 50 miliarde de dolari 
in folosul țărilor industrializate oc
cidentale șl în dauna economiei 
„lumii a treia" ?

Țările debitoare au făcut propu
nerea ca rambursarea datoriilor să 
se facă în raport cu sumele obți
nute de pe urma exporturilor. Ță
rile creditoare industrializate tre-\ 
buie să faciliteze exporturile țări
lor în curs de dezvoltare, deoarece, 
de acest export depinde solvabili
tatea lor. Președintele Argentinei1 
afirmă pe bună dreptate : „Noi1, 
vrem să rambursăm datoriile, dar. 
mai întii trebuie să ni se permită, 
să obținem devize".

Mai există însă și un alt aspect. 
Unele țări sărace in curs de dez
voltare nu folosesc creditele obți
nute doar in scopurile pentru care 
acestea au fost acordate. O parte 
a creditelor este absorbită de chel
tuielile' militare.

Potrivit calculelor efectuate, chel-, 
tuielile militare ale țărilor in curs 
de dezvoltare au crescut din 1968 
și pină. în 1980 de la 33,3 la 146,8 
miliarde de dolari, in condițiile ac
centuării lipsurilor, secetei și mize
riei. Un argument in plus pentru 
consecințele nefaste ale cursei înar
mărilor și, totodată, un argument 
în plus care pledează in sprijinul 
opririi neintlrztate a acestei curse 
atît de nefaste.

tul va sufla slab pină la moderat, cu 
unele intensificări în est din sector 
predominant nordic, spre sfârșitul in
tervalului. Temperaturile minime, noc
turne, vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar cele maxime, diurne, între 
18 și 28 de grade, ușor mal ridicate 
in ultima zi. Pe alocuri, se va semnala 
ceață in regiunile vestice și centrale. 
In București : Vremea se va încălzi 
ușor și treptat, iar cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vln- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse între 12 și 15 grade, iar 
maxime, diurne, între 23 șl 26 de gra
de, ușor mai ridicate în ultima zi.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® SFATUL AGRONOMULUI... 

COMPUTERIZAT. Institutul de informații tehnico-științifice în domeniul agriculturii din Praga, care dispune, în prezent, de peste un milion de materiale informative, inclusiv filme și diapozitive pe teme de agricultură, a împlinit, recent, un sfert de veac de la înființare. Instituția furnizează lucrătorilor din domeniul agriculturii orice informații solicitate cu privire la cultivarea plantelor, creșterea animalelor, irigații și lucrări de îmbunătățiri funciare, nu numai din R.S. Cehoslovacă, ci din intreaga lume.Anual, colecția de materiale ale acestui institut care colaborează cu instituții similare din 75 de țări se îmbogățește, in medie, cu 20 000 de cărți, broșuri și lucrări științifice pe teme de agricultură, materialele fiind furnizate, oricind este nevoie, la cerere, prin intermediul computerelor.
® ENIGMĂ STELARĂ. Astro"nomi americani de la Observatorul Paio-

mar al Institutului de tehnologie din California au reperat o explozie stelară neobișnuită ce apare ca o excepție de la legile fizicii cunoscute pînă în prezent. înainte de explozia propriu-zisă, supernova respectivă, localizată în galaxia NGC 4 618, situată la aproximativ 30 milioane ani-lu- minâ de Pămint, și-a pierdut in întregime învelișul de hidrogen și heliu, într-un mod neelucidat încă. Stelele de același tip a- jung, de regulă, să explodeze după ce aproape întreaga lor masă, învelișului exterior, a fost prin reacții termonucleare, grele, iar lumina generată de echivalentă cu cea emisă de liard de stele obișnuite.
• O NOUĂ VALENȚĂ A 

ACUPUNCTURII. Un științific internațional rezultate ale unor inedită a acupuncturii, efectuate de specialiști ai Spitalului regal din Danemarca, din care a rezultat că acest tratament este

cu excepția transformată, in elemente explozie circa un este mi-
viu interesau suscitat, recent, cercetări de aplicare

capabil să îmbunătățească activitatea Inimii. Cercetările au fost efectuate asupra unor pacienți suferind de grave forme de anghina pectorală, afecțiune caracterizată prin accese de sufocare și dureri mari în regiunea inimii, la care tratamentele obișnuite nu dădeau rezultate. A reieșit că activitatea inimii acestor pacienți se îmbunătățește considerabil grație acupuncturii. demonstrindu-se astfel, prin metode de control ale tehnicii de vîrf, că efectul tratamentului nu este doar local, extinzîn- du-se la numai cîțiva centimetri de la punctele unde se introduc acele, ci mai amplu, puțind influența pozitiv funcționarea anumitor organe.
® PENTRU ANIHILAREA ZGO

MOTELOR. Ca un remarcabil progres in lupta de combatere a poluării fonice din întreprinderile industriale se prezintă și dispozitivul computerizat de anihilare a zgomotului cu unde acustice contrare, pus la punct de cercetători din cadrul Universității Cambridge, Marea Britanie. Dispozi-

tivul este alcătuit, în principal, la un capăt, dintr-un difuzor care emite sunete, iar la celălalt capăt, dintr-un microfon. Microfonul portativ, care servește drept detector al poluării fonice, trebuie plasat cit mai aproape de sursa de zgomot. Undele sonore recepționate sint prelucrate de computer, care comandă emiterea de unde contrare, transmise prin difuzor aproape simultan cu zgomotele propriu-zise pe care le anihilează astfel.
® AMENDĂ PENTRU DELIC

TE ECOLOGICE. In cadrul poliției vest-germane au fost organizate secții de protecție ecologică, împuternicite să combată infracțiunile de poluare a mediului înconjurător. Deșertarea scrumierelor din autoturisme, la marginea șoselei, constituie un „delict ecologic" in landul Rhenania- Westphalia, cel mai populat din R.F.G. Dacă o patrulă de poliție surprinde pe cineva asupra faptului, amenda plătibilă pe loc este de 20 de mărci. Aceeași amendă

se aplică, de pildă, și atunci cind, ieșind de la cinema, un cetățean aruncă pe ră- zoarele de flori sau pe alei hirtii și ambalaje. ale dulciurilor consumate în timpul spectacolului. De fapt. în mai multe landuri ale R.F.G. au fost înscrise in constituție obligații privind protecția mediului înconjurător, declarată, în ultima vreme, drept o prioritate națională.
® PARFUM DIN TUTUN. sPe- cialiști ai Institutului de cercetări științifice pentru industria ușoară din Guicijou, R. P. Chineză, au pus la punct tehnologia de extragere a uleiurilor eterice aromate din inflorescențe de tutun. în funcție de diferitele combinații ale acestor uleiuri eterice naturale, se obțin parfumuri cu mireasmă de trandafir, iasomie, lămîie ș.a. In curind, în China urmează să se treacă ia producerea, pe scară industrială, a uleiurilor eterice din inflorescențe ds tutun. Astfel, noua tehnologie va permite, pe lingă sporirea veniturilor realizate de cultivatorii de tutun, și extinderea re-

surselor de materii prime aromatice pentru industria cosmetică și cea farmaceutică.
® PENTRU PROGNOZE SEIS

MICE MAI PRECISE. în împreju- rimile orașului sovietic Alma-Ata a fost amenajată o rezervație pentru studierea comportamentului a peste 70 de specii de animale considerate a fi capabile să pre- simtă mișcările seismice. Se știe că atît în Uniunea Sovietică, cit și în alte țări, o serie de oameni de știință și-au orientat cercetările spre studierea fenomenelor care preced cutremurele, axîndu-și observațiile asupra modului în care organismul animalelor reacționează la apropierea acestor calamități. De altfel, încă din antichitate s-a remarcat, la animale, un comportament straniu in preajma cutremurelor, ceea ce ■ și-a găsit reflectarea în diverse povești și legende populare. în prezent, se consideră că investigarea științifică a acestor fenomene comportamentale va spori gradul da precizie a prognozelor seismice.L.
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UN IMPERATIV PRIMORDIAL
ORIENTUL MIJLOCIU

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,

TRECEREA LA DEZARMARE!
„Declarația păcii

TOKIO 9 (Agerpres). - „Fie ca 
Nagasaki să rămînă ultimul oraș 
de pe Pămînt care a cunoscut o- 
rorile bombardamentului atomic !“ 
- aceasta a fost chemarea sub 
care s-a desfășurat vineri, în Parcul 
Păcii din Nagasaki, mitingul de 
comemorare a victimelor bombar
damentului atomic asupra acestui 
oraș japonez, la 9 august 1945. Zeci 
de mii de locuitori ai orașului, re
prezentanți ai Hiroshimei și altor 
localități nipone, ai organizațiilor 
în favoarea păcii din numeroase 
țări ale lumii au păstrat, la ora 
11,02 (ora locală), momentul ca
tastrofei nucleare de acum patru 
decenii, un minut de reculegere în 
memoria celor peste 70 000 de vic
time ale exploziei nucleare.

de la Nagasaki"
Primarul orașului, H. Motoshima, 

a dat citire apoi „Declarației păcii 
de la Nagasaki", apel solemn in 
care toate popoarele sînt chemate 
să acționeze pentru interzicerea și 
lichidarea totală a armei nuclea
re, pentru apărarea păcii pe în
treaga planetă. Documentul cere, 
de asemenea, guvernului de la To
kio să nu renunțe la cele trei prin
cipii nenucleare, să declare Japo
nia zonă liberă de arme atomice, 
să acționeze în favoarea destin
derii pe plan internațional. Tot
odată, declarația de la Nagasaki 
exprimă speranța că viitoarea intîl- 
nire sovieto-americană la cel mai 
înalt nivel se va înscrie ca un mo
ment important pe calea încetării 
cursei înarmărilor.

DAMASC 9 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei la încheierea întrevederii cu 1 președintele Amin Gemayel, președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și-a exprimat satisfacția pentru conținutul convorbirilor purtate cu șeful statului libanez și cu primul ministru ai guvernului de uniune națională din Liban, Rashid Karame.După cum transmit agențiile France Presse și Associated Press, Hafez Al-Assad a arătat că „spiritul dialogului este astăzi mai puternic ca oricînd în Liban, iar toate părțile libaneze se îndreaptă pe această cale". El a relevat, totodată, că toate forțele libaneze se pronunță pentru reforme, dar adoptă poziții care diferă de la o grupare la alta. „Esențialul este ca toate părțile să se în drepte spre o . înțelegere națională, sub conducerea președintelui Amin Gemayel", a opinat șeful statului sirian.DAMASC 9 (Agerpres). — La o conferință de presă organizată după convorbirile avute cu președintele Siriei, Hafez Al-Assad, la Damasc, președintele Libanului, Amin Gema

yel, a relevat că este necesară elaborarea unei noi constituții libaneze pentru a consacra unitatea tării și a poporului ei și pentru a asigura independența și suveranitatea națională. El a apreciat că sistemul politic și constituția actuale, care datează din anul 1926, trebuie să fie reînnoite, pentru a fi in concordantă cu realitatea vieții din Libanul anului 1985. Soluționarea problemei libaneze — a spus, in context. Amin Gemayel — nu reclamă concesii din nici o parte. Ceea ce se cere este înfăptuirea unor reforme care să realizeze egalitatea intre toți cetățenii țării — a precizat el. în prezent. Libanul se află pe calea elaborării unui program care să facă posibilă, participarea tuturor părților libaneze la un dialog national cuprinzător, a menționat Amin Gemayel, exprimîndu-și încrederea că in următoarele cîteva săptămini vor fi formulate unele concepte prin care să se ajungă la acest dialog. El a apreciat propunerile avansate de Frontul Unității Naționale recent constituit drept un început pozitiv al reconcilierii naționale.
★TOKIO 9 (Agerpres) — Participant la prima conferință mondială a primarilor pentru solidaritatea orașelor în lupta pentru pace, desfășurată la Nagasaki, s-au pronunțat pentru o amplă colaborare în vederea opririi escaladării cursei înarmărilor nucleare, pentru reducerea tensiunii pe plan internațional. Delegații din 98 de orașe din 23 de țări au dezbătut un amplu evantai de probleme referitoare la rolul opiniei publice în rezolvarea celei mai stringente probleme a contemporaneității — lichidarea pericolului unui război nuclear ce umanitate. amenință întreaga 

i

★Un document special aprobat dede guvern din țările participante | la reuniunea de la Nagasaki să j acționeze în vederea convocării in 1986 a celei de-a 3-a sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. în problema dezarmării. Punctul central al viitoarei ordini de zi a acestei sesiuni — se arată în document — trebuie să-1 constituie elaborarea unei hotărîri vi-zind interzicerea imediată și totală a producției și experimentării de arme nucleare.
Nu experiențelor nucleare!

Acropole pentru viață, pace și civi- 4 
lizație" și altor organizații an- < 
tirăzboinice. a constituit momentul ) 

' ' ’ ............. 1
!
I

ATENA. Peste 100 de mii de oa
meni au participat la o impresio
nantă manifestație pentru pace, 
desfășurată în capitala Greciei. . 
Pentru a treia oară in ultimii ani, 
manifestanții, provenind din toate 
categoriile sociale, s-au adunat la 
poalele Acropolei pentru a protes
ta împotriva cursei înarmărilor nu
cleare, a pericolului de război. Pe 
lingă lanțul viu format în jurul 
Acropolei — simbolizind voința oa
menilor de a apăra pacea, cuceri
rile civilizației — mii de copii, ți- 
nîndu-se de mină, au înconjurat 
Parthenonul, vestitul monument 
arhitectonic al antichității.

Această manifestație, desfășurată 
la inițiativa mișcării „Apelul de la

culminant al „decadei păcii" des
fășurate în ultimele zece zile în 
Grecia și in cadrul căreia au avut 
loc un mare număr de mitinguri și i 
demonstrații pe întreg cuprinsul ) 
țării. Participanta scandau : „Hi
roshima nu trebuie să se repete !“, 
„Să nu admitem militarizarea 
Cosmosului !“.

In cuvintul rostit In cadrul ma
nifestației de la Atena, 
Universității din capitala Greciei, 
M. Statopoulos, a cerut

rectorul

Reuniunea extraordinară la nivel înalt a statelor 
membre ale Ligii Arabe

ARUSHA

în sprijinul intensificării 
și extinderii cooperării 

interafricane
întîlnirea șefilor de stat 
sau de guvern din tarile 

membre ale S.A.D.C.C.DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). — în orașul tanzanian Arusha au început vineri lucrările reuniunii anuale a șefilor de stat sau de guvern din țările membre ale Conferinței de Coordonare pentru Dezvoltare a Țărilor din Sudul Africii (S.A.D.C.C.), relatează agenția T.A.S.S. Sînt dezbătute probleme privind extinderea cooperării multilaterale între statele membre pentru contracararea practicilor și acțiunilor de destabilizare ale regimului minoritar rasist de la Pretoria față de țările africane independente din „prima linie".Deschizînd lucrările, președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, a lansat un apel comunității internaționale la sancțiuni economice drastice împotriva R.S.A., pentru politica sa de apartheid și discriminare rasială față de populația majoritară a tării.Din S.A.D.C.C. fac parte Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozam- bic, Swaziland, Tanzania, Zambia și Zimbabwe.

Continuă valul de represiuni în Africa de SudPRETORIA 9 (Agerpres). — în zona orașului sud-african Durban au continuat acțiunile de protest ale populației majoritare, de culoare, împotriva apartheidului. Autoritățile rasiste de la Pretoria au trimis noi efective de poliție și militare spre a întări dispozitivul represiv. De altfel, guvernul a extins în întreaga țară puterile acordate forțelor de poliție pentru a reprima demonstrațiile antiapartheid.Surse oficiale ale spitalului din Durban, citate de agenția Reuter, au declarat că 41 de persoane și-au pierdut viața în urma intervenției brutale a poliției. Pe de altă parte, poliția a confirmat moartea a 22 de oameni. Alte peste 300 de persoane sînt rănite.

Acțiuni de protest împotriva politicii rasiste a oficialităților din R.S.A. continuă să se desfășoare și in alte zone ale țării, intre care Soweto, Ackerville, Ratanda și Kwa-Nobuhle. Forțele represive au deschis focul și au lansat grenade cu gaze lacrimogene asupra participanților la demonstrații in mai multe localități.In provincia Cape s-au impus restricții de circulație pe timpul nopții în 11 aglomerări urbane locuite de populația de culoare, iar accesul in zonă al persoanelor nerezidente a fost interzis. în această provincie, menționează agențiile internaționale de presă, peste 500 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 18 luni ca urmare a acțiunilor represive împotriva populației de culoare.
Noi manevre diplomatice ale regimului de la Pretoria

RABAT 9 (Agerpres). — în orașul marocan Casablanca s-au încheiat, vineri, lucrările reuniunii extraordinare la nivel înalt a statelor membre ale Ligii Arabe. Dintre cei 21 de membri nu au participat Siria, Algeria, Jamahiria Libiană, R.D.P. Yemen și Liban.Pe ordinea de zi a întîlnirii — potrivit agenției marocane M.A.P. — au figurat probleme privind relațiile dintre țările arabe, precum și problema palestiniană, în legătură cu care a fost adoptat un comunicat final. .Documentul reafirmă adeziunea participanților la rezoluțiile reuniunii arabe la nivel înalt de la Fes, din 1982, sprijinul lor față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legitim al poporului palestinian, față de lupta sa pentru salvgardarea drepturilor sale

inalienabile. Participanțil au luat notă de explicațiile furnizate de regele Hussein ai Iordaniei și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, privind armonizarea acțiunii iordaniano-palesti- niene cu rezoluțiile întilnirii de la Fes și au apreciat — se arată în comunicat — că aceasta este de natură „să contribuie la realizarea proiectului țărilor arabe privind o reglementare justă și durabilă a problemei Orientului Mijlociu.In ceea ce privește conflictul Iran- Irak, participanții au exprimat ho- tărirea de a acționa în vederea încetării lui cît mai curînd posibil, pentru inițierea unor negocieri vizind o soluționare pașnică a acestuia.Documentul consemnează, de asemenea, crearea a două comisii însărcinate cu aplanarea diferendelor dintre unele țări arabe.

în momentul In care regimul rasist de la Pretoria își intensifică represiunile împotriva populației de culoare, care luptă pentru drepturi democratice, pentru abolirea politicii de apartheid, la Viena au avut loc convorbiri între ministrul sud-african de externe, Pik Botha, și oficialități americane în legătură cu Situația din Africa de Sud — informează agenția Reuter, citind surse americane.în legătură cu aceasta, Congresul Național African (A.N.C.) a dat pu

blicității o declarație In care denunță convorbirile, arătînd că ele nu vizează decit „căutarea de noi mijloace pentru a suprima mișcarea democratică din R.S.A. și a slăbi forța campaniei internaționale ce are loc și care duce la izolarea rasismului din Africa de Sud", informează agenția France Presse.A.N.C. adresează, totodată, popoarelor din țările occidentale apelul ca acestea „să ceară guvernelor lor încetarea oricăror legături cu regimul de Ia Pretoria". (Agerpres)
AGENȚIILE DE PRESA 

J - pe scurt

ELIMINAREA TUTUROR BAZELOR MILITARE DE PE TERITORIILE DEPENDENTE a fost cerută în cadrul unei reuniuni a Comitetului O.N.U. pentru decolonizare. în timpul dezbaterilor în legătură cu această problemă s-a subliniat că activitatea statelor capitaliste in teritoriile coloniale este în contradicție cu principiile înscrise în Carta O.N.U. în ce privește situația din Africa de Sud, comitetul și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu continuarea colaborării dintre companiile transnaționale și regimul rasist de la Pretoria în domeniile militar și al energiei nucleare.

acordat rebelilor antisandiniștl ni- caraguani, criticînd, totodată, „reducerile substanțiale" în asistenta militară operate de unele organisme ale Congresului. Țările care beneficiază de cel mai mare ajutor sînt Israelul — trei miliarde dolari în fiecare an, plus o suplimentare de 1,5 miliarde dolari sub forma u- nui ajutor economic de urgență — și Egiptul.

Dezvoltarea colaborării între țările din bazinul Nilului I

DOCUMENT. Necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale mai juste, a reevaluării datoriilor externe, limitării do- binzilor și extinderii termenelor de rambursare a datoriilor externe ale statelor în curs de dezvoltare, precum și posibilitatea înghețării datoriilor externe ale celor mai sărace țări au fost evidențiate în documentul final al reuniunii anuale a Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor, ale cărui lucrări s-au' desfășurat la Buenos Aires — informează agențiile de presă. Au fost condamnate politica S.U.A. in America Centrală — calificată ca o ingerință în afacerile interne ale regiunii — precum și regimul de apartheid de la Pretoria.

O DECLARAȚIE A A.C.T.C. Un avion de recunoaștere de tipul „S.R.-71", aparținind forțelor aeriene ale Statelor Unite, a survolat apele teritoriale ale R.P.D. Coreene în zona districtului Sonbong, din provincia Hamgyong de Nord, potrivit agenției A.C.T.C. Este a 15-a acțiune de acest fel în perioada iulie-august a.c., precizează A.C.T.C., care o califică drept un act menit să agraveze situația din Peninsula coreeană și să ridice obstacole în calea dialogului Nord-Sud.

LA MOSCOVA au avut loc convorbiri intre Nikolai Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Grișa Filipov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. -Bulgaria, care a efectuat o vizită în Uniunea Sovietică — informează agenția T.A.S.S. Au fost examinate relațiile sovieto-bulga- re, procedîndu-se, totodată, la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale. A fost evidențiată necesitatea unirii eforturilor in vederea preîntâmpinării unui război nuclear, opririi cursei înarmărilor, întăririi păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

în comunicatul final, difuzat de agenția M.E.N., este reafirmat sprijinul față de lupta dreaptă a poporului palestinian pentru realizarea drepturilor sale legitime, inclusiv dreptul la autodeterminare. Legat de conflictul dintre Iran și Irak, s-a a- dresat celor două părți chemarea de a răspunde apelurilor internaționale vizind încetarea focului și Începerea negocierilor.Următoarea reuniune a grupului țărilor din bazinul Nilului va avea loc în august 1986, la Kinshasa.

CAIRO 9 (Agerpres). — La Cairo s-au încheiat lucrările celei de-a treia reuniuni ministeriale a țărilor din bazinul Nilului — Burundi, Republica Centrafricană, Egipt, Ruanda. Sudan, Tanzania, Zair și Uganda.Luind cuvintul la încheierea lucrărilor, ministrul de stat egiptean pentru afaceri externe, Boutros Ghali, a salutat rezultatele reuniunii in ce privește consolidarea cooperării regionale pe multiple planuri, in special în sferele irigațiilor, comunicațiilor, culturii, schimbului de experiență.
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tuturor experiențelor cu arma nu- 1 
cleară, oprirea cursei înarmărilor și ’
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încetarea

trecerea la reducerea arsenalelor 
atomice.

„Belgia nu are nevoie de rachete"BRUXELLES. Ziarul „Le Soir" publicat un articol în care doi medici, membri ai dicilor pentru războiului nuclear, carea unor uriașe surse pentru intensificarea cursei înarmărilor, în timp ce milioane de oameni suferă de foame. Pe de altă parte, în țară s-au desfășurat în ultimele zile numeroase demonstrații de protest împotriva

a Asociației me- preîntîmpinarea condamnă alo- mijloace și re-
•instalării rachetelor americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul Belgiei. Deosebit de active au fost manifestațiile în orașul Florennes, în apropierea căruia au fost amplasate 16 din cele 48 de rachete preconizate de programul N.A.T.O. Participafiții au cerut înlăturarea rachetelor din Belgia, oprirea cursei înarmărilor nucleare în Europa.

Avertisment al unor
ROMA 9 (Agerpres). — Organiza

ția „Știința pentru pace" a dat pu
blicității o declarație prin care 
membrii săi se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, rela
tează agenția T.A.S.S.

in prezent, in lume s-a acumulat

oameni de știință
o cantitate uriașă de arme nuclea
re : teoretic, ea este suficientă pen
tru distrugerea a un milion de 
orașe cum este Nagasaki, se spune 
in declarație, adăugindu-se că o a- 
semenea situație vine in contradic
ție cu preceptele științei.

Economia R. P. Ungare înBUDAPESTA 9 (Agerpres). — Producția industrială a crescut în R.P. Ungară, în primul semestru al acestui an, cu 0,4 la sută — relatează agenția M.T.I. în timp ce in sectoarele energetic. în construcțiile de mașini și in industria chimică producția a crescut, in alte ramuri importante a scăzut într-o oarecare măsură — precizează M.T.I. Cantitatea de produse realizate de întreprinderile de stat și cooperativele de producție a fost egală cu cea din perioada similară a anului trecut. în același timp, livrările lor pentru export au marcat o reducere. Numărul celor care lucrează in industrie s-a redus cu 1,3 la sută.

primul semestru al anuluiVeniturile bănești ale populației din surse centrale au depășit cu 8,2 la sută nivelul înregistrat în primele șase luni ale anului trecut, în timp ce indicele prețurilor de consum a marcat o creștere de 7 la sută.în sectorul agricol, din cauza reducerii .septetului, au scăzut vinză- rile de porci pentru tăiere cu 15 Ia sută, de vite cornute mari pentru tăiere — cu 4 la sută și de oi cu aceeași destinație — cu 3 la sută, în timp, ce vinzările de păsări pentru tăiere au rămas la același nivel cu cel din primul semestru al anului trecut.

I

I

ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN PORTUGALIA. Alianța pentru Unitatea Poporului (A.U.P) — bloc electoral creat în vederea alegerilor parlamentara anticipate din Portugalia, alcătuit din Partidul Comunist, Mișcarea Democratică Portugheză, Partidul Ecologișților și personalități, independente — și-a prezentat oficial candidații. Alvaro Cunhal, secretaf general al P.C. Portughez, a chemat, cu acest prilej, toate forțele progresiste din țară să se unească ta jurul A.U.P.
LA BRAZZAVILLE au început 

lucrările celei de-a V-a Conferințe 
a tinerilor scriitori din Asia și Afri
ca, la care participă delegați din 40 
de țări, relatează agenția T.A.S.S. 
Participanta vor dezbate probleme 
legate de dezvoltarea culturii națio
nale, de lupta pentru progresul 
economic și social al țărilor din 
zonă.

MONDIAL DE LA NAIROBIDUPĂ ÎNCHEIEREA FORUMULUI

Condiția femeii în lume — între deziderateAfirmarea deplină a femeii în ansamblul vieții politice, economice și sociale a devenit o necesitate stringentă, constituind o parte integrantă a eforturilor generale ale omenirii pentru progres și civilizație, pentru pace și cooperare internațională. Tocmai înțelegerea acestui fapt a stat la baza adoptării, în urmă cu zece ani, a deciziei privind lansarea DECENIULUI O.N.U. PENTRU FEMEI (1976—1985), sub generoasa deviză : 
„Egalitate, dezvoltare, pace".Pentru examinarea și evaluarea bilanțului acestui deceniu, precum și pentru stabilirea strategiilor de urmat pînă în anul 2000, în capitala Kenyei, Nairobi, s-a desfășurat, in a doua jumătate a lunii iulie, o conferință mondială la care — după cum s-a anunțat — și-au dat întîlnire peste .4 000 de reprezentante din cvasitotalitatea țărilor lumii. Această amplă participare a constituit o dovadă elocventă a importanței temelor aflate în dezbatere, care preocupă 2,4 miliarde de ființe umane, cît reprezintă în prezent numărul femeilor în lume. Semnificația acestui eveniment este exprimată și de faptul că, deși forumul mondial de ' la Nairobi s-a încheiat, ziare, agenții de presă, posturi de radio și televiziune continuă să comenteze evenimentul, să emită opinii privind evoluția emancipării femeii în viitor.Așa cum reiese din „Ranortul asupra condițiilor femeii — 1985“, care a constituit baza de discuție a lucrărilor conferinței din capitala Kenyei, In deceniul care s-a scurs s-au înregistrat o serie de rezultate Pozitive în direcția emancipării femeii. Numeroasele acțiuni și manifestări pe plan national, regional și internațional desfășurate în această perioadă au arătat, că îmbunătățirea efec
tivă a condiției femeii ■ în lumea 
cont.emnorană constituie una din 
preocunările de căpetenie ale tutu
ror națiunilor. ale comunității inter
naționale în general.Un exemplu elocvent de schimbări profunde in viața și rolul femeii în societate îl oferă țara noastră. în cadrul lucrărilor, reprezentanta Consiliului Național al Femeilor din România a prezentat considerentele și aprecierile tovarășului NICOI AE CEAUSESCU, președintele Republicii Socialiste România, care arăta că una dintre realizările funda

mentale ale orînduirii noastre socialiste este asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei și, în acest cadru, . asigurarea deplinei egalități în drepturi a femeii, creșterea rolului și poziției femeilor în întreaga viață economică și socială a țării, a participării lor la viața politică, prin promovarea in organele supreme ale puterii și ad

exemplu, unde femeile reprezintă 51 la sută, din populația țării, salariile pe care acestea le primesc, la muncă egală, sint cu 40 la sută mai mici decit ale bărbaților. La fel, în Austria, după cum arăta un raport al Ministerului pentru Probleme Sociale, femeile cîștigă în medie cu 30—40 la sută mai puțin decit bărbații. Aceeași situație poate fi intilnită și in ce

societate. într-o lume confruntată cu mari greutăți, femeile sînt — intr-un grad mult mai ridicat decit bărbații — în cea mai mare parte lipsite de drepturi elementare, ca dreptul la educație, la sănătate, fără să mai vorbim de drepturile politice. Deși sint nevoite să muncească din zori și pînă in noapte, ele sint lipsite de dreptul la o muncă calificată, la
Deceniul O.N.U. pentru
• In timp ce femeile reprezintă 50 la sută 

din populația lumii și efectuează două treimi 
din toate orele de muncă, ele nu primesc 
decit o zecime din veniturile mondiale și po
sedă mai puțin de 1 la sută din bunurile pla
netei.
• In ciuda faptului că numărul țărilor în 

care au fost introduse legiuiri speciale pre- 
văzînd salarii egale pentru muncă egală a 
crescut de la 28, în 1978, la circa 90, în pre
zent, diferența de salarizare este încă mare 
între bărbați și femei pe ansamblul țărilor 
O.C.D.E., unde o muncitoare din industrie 
primește doar 75 la sută din salariul unui 
bărbat.

femei a trecut, inechitățile persistă...
• In țările capitaliste dezvoltate șomajul 

lovește în primul rînd pe femei : în 1975 
șoma 4,9 la sută din populația activă mascu
lină, în timp ce în rîndul femeilor proporția 
era de 6,2 la sută ; în prezent situația este de 
7,4 și respectiv 8,2 la sută.

© In 500 mari întreprinderi din S.U.A., nu
mai o singură femeie deținea în 1984 un post 
de responsabilitate mai înaltă. In același 
timp, din cei 535 membri al Congresului doar 
24 sînt femei.
• In Africa, 73 la sută din femei sînt 

analfabete.

ministrației de stat. „Societatea noastră — arăta președintele Republicii — se mîndrește cu faptul că a reușit să asigure femeii un loc demn în rîndul făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, o egalitate deplină cu bărbatul, posibilități reale de afirmare in viața politică, economică și socială, în societate și familie".Din păcate insă, nu peste tot în lume s-a acordat și se acordă statutului femeii importanța cuvenită. Așa cum a evidențiat marea majoritate a delegatelor, pe largi spații ale globului, condiția femeilor este puternic afectată de grave inechități și discriminări, de încălcări frecvente ale drepturilor lor. Realitățile lumii de azi arată că în țările capitaliste, chiar și în cele mai dezvoltate, drepturile și libertățile femeii sînt serios amputate. în Statele Unite, de

privește participarea femeilor la viața politică. în Franța, cu toate că peste jumătate din populația cu drept de vot o reprezintă femeile, acestea nu dețin decit 4,7 la sută din locurile ta Adunarea Națională și în Senatul țării. Chiar și in Marea Bri- tanie, unde șeful statului și primul ministru sînt femei, totuși femeile în ansamblul țării au un statut de inferioritate — primesc salarii mai mici decit bărbații și sînt primele pe liste concedierilor.Deosebit de gravă este condiția femeii în majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, unde fenomenele de criză economică se fac cel mai mult resimțite. Documentele și studiile întocmite de O.N.U. pentru forumul mondial din capitala Kenyei arătau că, în aceste țări, femeile sînt victime ale unor serioase inegalități și inechități atît în familie, cît și în

salariu egal etc. „Pretutindeni — arată un document al O.N.U. elaborat cu prilejul conferinței — femeile 
se pronunță pentru o lume a justiției 
sociale și a egalității în repartiția 
resurselor, a puterii și profitului în 
societate".Evidențiind importanța capitală a exercitării dreptului la educație pentru deplina înflorire a personalității umane, un proiect de rezoluție inițiat de țara noastră salută acțiunile prevăzute a fi întreprinse în acest domeniu la nivel național și internațional, în folosul tinerelor fete, în cadrul Anului Internațional al Tineretului. Adoptată prin consens de principalul comitet plenar al conferinței, rezoluția inițiată de țara noastră, la care s-au alăturat, în calitate de coautori, 54 de țări de pe toate continentele, invită toate statele să adopte măsuri corespunzătoare în

si realități vederea deplinei exercitări a dreptului la educație al tinerelor fete, mai ales prin garantarea învățămîntului primar obligatoriu și gratuit, prin generalizarea și introducerea treptată a gratuității învățâmintului secundar, prin accesul egal la toate formele de învătămînt.Conferința de la Nairobi a evidențiat, pe de altă parte, rolul deosebit al femeilor in lupta pentru pace, colaborare, înțelegere. Soții, mame, fiice, surori și-au ridicat și își ridică cu forță glasul pentru apărarea liniștii și securității căminelor lor, pentru eliminarea cu desăvirșire a războiului din viața societății. „în 
prezent — se arată intr-un document ai O.N.U. — un pericol uriaș pla
nează asupra întregii omeniri. Astăzi, 
în lume există peste 50 000 focoase 
nucleare, care pot provoca un gigan
tic incendiu, suficient pentru a dis
truge o jumătate de milion de orașe 
de mărimea Hiroshimei. De aceea, 
femeile participă in prezent în mod 
atît de activ in organizațiile care 
luptă pentru pac'd1'.Delegațiile guvernamentale, repre- zentînd cele 161 de state membre ale O.N.U., au adoptat prin consens documentul final intitulat „STRATEGII ÎN PERSPECTIVA", pentru emanciparea femeii în perioada următoare, pină in anul 2000. Documentul subliniază că este necesar să se ia măsuri concrete pentru a se lichida sau preveni inegalitățile, discriminarea și exploatarea femeilor atit pe plan național, cît și internațional. Totodată, se evidențiază că, pentru a se ajunge la îmbunătățirea eficientă a statutului lor, femeile trebuie să participe direct la procesele de luare a deciziilor majore pe plan național și internațional, să-și poată exercita dreptul de a acționa în direcția promovării marelui deziderat al contemporaneității — apărarea păcii.în acest document sînt încorporate Idei și sugestii formulate de delegația română, care, acționînd în spiritul și pe baza orientărilor partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a participat activ la lucrările reuniunii, militînd pentru concentrarea dezbaterilor asupra aspectelor principale înscrise pe ordinea de zi și examinarea lor intr-un spirit constructiv, de înțelegere și colaborare.

Nicolae PLOPEANU

MANE- Partidul opoziție „FrentePROTEST ÎMPOTRIVA VRELOR „UNITAS 16". Național (Blanco) — de — și coaliția de stînga Amplio" — din care face parte și Partidul Comunist — din Uruguay s-au pronunțat împotriva desfășurării exercițiilor militare ale pușcașilor marini americani pe teritoriul țării — informează agenția A.D.N. Manevrele, denumite codificat „Unites 16", sînt programate să aibă loc în a doua jumătate a lunii septembrie, de-a lungul coastelor uruguayene, la ele urmînd să participe unități navale ale S.U.A., Braziliei și Uruguayu- lui. Argentina a refuzat să ia parte la aceste manevre.LEGE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a semnat proiectul de lege privind ajutorul pentru străinătate pe următorii doi ani, care se ridică la 25,4 miliarde dolari — informează agențiile A.P., U.P.I. și.K.U.N.A. într-o scurtă declarație, șeful executivului american și-a exprimat satisfacția in legătură cu reluarea ajutorului

CAZUL „RAINBOW WARRIOR”. Noua Zeelandă a primit favorabil decizia autorităților franceze de a deschide o anchetă în legătură cu scufundarea, Ia 10 iulie, în portul neozeelandez Auckland, a vasului „Rainbow Warrior",1 aparținind organizației ecologiste „Greenpeace" — informează agenția France Presse. Primul ministru al Franței, Laurent Fabius, l-a numit pe consilierul de stat Bernard Tricot să întreprindă o anchetă pentru a stabili dacă serviciile secrete franceze sînt implicate sau nu în Scufundarea vasului, precizează agenția citată.
..RADUGA". în Uniunea Sovieti

că a fost lansat un nou satelit de 
comunicații, ..Raduga", avind la 
bord aparatură de retransmisiune, 
destinată asigurării de legături 
radio, telefonice, telegrafice și 
transmiterii programelor de televi
ziune. Satelitul, menționează agen
ția T.A.S.S., a fost plasat pe o 
orbită circulară staționară, la o alti
tudine de 36 560 kilometri.

Datoria externă agravează criza economică 
ce confruntă America LatinăCriza economică din America Latină se înrăutățește continuu și numărul celor afectați de malnutriție cronică depășește 130 de milioane, relatează presa latino-americană.Potrivit constatărilor unanime ale presei. America Latină cunoaște azi cea mai grea criză din ultimii 50 da ani.Criza economică este agravată da uriașele datorii externe ale continentului — peste 360 miliarde de dolari

★WASHINGTON 9 (Agerpres). — Administrația S.U.A. a adoptat o poziție de forță față de țările debitoare din America Latină, anunțind că eventuala decretare de către aceste state a unui moratoriu asupra rambursării datoriilor externe va fi privită ca „un factor nociv" — relevă agenția spaniolă E.F.E. în acest sens, agenția menționată se referă la declarația secretarului de stat adjunct pentru problemele interamericane, Elliott Abrahams, potrivit căruia

— și de condițiile ce i se impun de către creditori. Pentru a acoperi numai dobinzile, extrem de ridicate, America Latină este obligată să plătească creditorilor săi, majoritatea nord-americani, dobinzi insumind peste 40 miliarde de dolari anual, în timp ce acestui continent i s-a impus o scădere medie globală de 34 la sută la preturile produselor tradiționale de export latino-americane. (A- gerpres).
★„nerambursarea datoriilor sau un moratoriu vor antrena anularea altor credite americane". El a justificat această poziție susținînd că, după părerea Statelor Unite, problema datoriilor trebuie să fie soluționată exclusiv în cadrul actualului sistem financiar internațional, pe care l-a calificat „foarte flexibil", șl Împotriva căruia nu trebuie să fie puse în aplicare acțiuni care să-I pericliteze.

Demers al „Grupului de la Contadora“SAN JOSE 9 (Agerpres), — Miniștrii adjuncți de externe din statele membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — au solicitat guvernului costarican instalarea unei misiuni de observatori în zona de frontieră cu Nicaragua — a anun
Vremea

BELGRAD 9 (Agerpres). — Un val 
de frig s-a abătut, joi, asupra Re
publicii Bosnia și Herțegovina, din 
Iugoslavia, provocind o bruscă scă
dere a temperaturii — informează 
agenția Taniug. Pe muntele Bielaș- 
nița, din apropiere de Saraievo, tem
peratura a coborit la zero grade, ni
vel neobișnuit de scăzut.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Un 
uragan de o forță neobișnuită, înso
țit de ploi reci, s-a abătut asupra 
Ungariei — relatează agenția T.A.S.S. 
în unele locuri, vintul a deteriorat 
liniile de înaltă tensiune și acoperi
șurile unor clădiri.

Ploile abundente au determinat 
creșterea periculoasă a nivelului ape
lor Dunării.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — în 
ultimele zile, în sudul Poloniei s-au

țat ministrul relațiilor externe al Republicii Costa Rica, Carlos Jose Gutierrez, citat de agenția E.F.E. El a arătat că activitatea misiunii va servi ca bază pentru un posibil viitor dialog cu guvernul nicaraguan, in vederea normalizării situației de la granița dintre cele două țări.
pe glob
înregistrat ploi deosebit de abun
dente — relatează agenția P.A.P. în 
Silezia inferioară, de exemplu, ploile 
au produs greutăți in activitatea 
transporturilor, iar în localități au 
fost inundate subsolurile mai multor 
clădiri. Pe Oder și Vistula, creșterea 
nivelului apelor a produs pericol de 
inundații. în primele zile ale lunii 
august, în zona muntoasă a nins, iar 
pe culmi s-au înregistrat temperaturi 
negative.

DELHI 9 (Agerpres). — Puterni
cele ploi musonice care s-au abătut 
asupra statelor indiene Punjab, Ha
ryana și Himachal Pradesh au făcut 
pină in prezent cel puțin 137 de vic
time și pagube materiale — infor
mează agenția Press Trust of India, 
citată de Reuter. Alte două state — 
Orrisa și Bihar — sînt amenințate dt 
ploi ,și inundații.
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