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Amplă angajare muncitorească
pentru îndeplinirea exemplară

a planului
ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILORRealizarea integrală a producției fizice și a exportuluiNe mai desparte puțin timp de ziua de 23 August — cea de-a 41-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Pretutindeni în țară, oamenii muncii din toate ramurile economiei naționale desfășoară o intensă activitate creatoare, fiind ferm hotărîți să intîm- pine marea sărbătoare națională a poporului nostru cu rezultate cit mai bune in îndeplinirea planului pe acest an, spre a crea o temelie solidă pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Sînt încă proaspete în conștiința fiecărui om al muncii ideile și direcțiile de acțiune cuprinse în cuvin- arile tovarășului Nicolae Ceaușescu la forumul democrației muncitorești, revoluționare și la plenara Comitetului Central al partidului și a activului central de partid, îndemnurile sale pline de patos revoluționar și profund patriotism adresate clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, de a-și spori eforturile și a acționa cu fermitate pentru realizarea tuturor planului pe acest an cincinal actual.Evidențiind încă o cerință, în cuvîntarea rea adunare populară Galați, secretarul general al partidului a chemat pe toți oamenii muncii din patria noastră să facă . totul pentru ca, pe ansamblu, producția industrială să fie realizată în conformitate cu prevederile planului, pentru a încheia în bune condiții cincinalul 1981—1985 și a pune astfel o bază trainică pentru cel de-al VIII- lea cincinal. Și aceasta cu atît mai

prevederilor și pe întreguldată această rostită la ma- din municipiul

DIN ALBUMUL
ÎMPLINIRILOR

SOCIALISTE
DEVA

înfloritorul
municipiu

de pe Mureș
Deva, orașul cetății medievale 

de pe Mureș, și-a trăit sute de ani 
o viafă in care a pulsat... monoto
nia de tîrg fără nici o ieșire spre 
viitor. Istoria nouă a orașului a 
început, practic, cu două decenii in 
urmă. Istorie nevisată de cei mai 
optimiști înaintași.

Ca urmare a intrării in funcțiu
ne a unor noi obiective industria
le, in municipiul Deva se reali
zează in prezent o producție in
dustrială globală de peste 6,6 mi
liarde lei — aproape 14,2 la sută 
din producția industrială a județu
lui Hunedoara, față de 2,1 la sută 
in anul 1965. La Deva se realizea
ză 9,8 la sută din producția de 
energie electrică a. tării și 10,3 la 
sută din producția de ciment. In 
anii glorioasei „Epoci Ceaușescu", 
numărul locurilor de muncă din 
municipiu a crescut cu aproape 
24 000.

Cei peste 85 000 locuitori ai fru
mosului oraș de pe Mureș se' mân
dresc și cu marile realizări obți
nute in domeniul social-edilitar și 
cultural : un fond locativ de pes
te 23 000 apartamente, 36 școli ge
nerale și licee, precum și 8 școli 
profesionale șl de maiștri care asi
gură pregătirea anuală a peste 
18 000 elevi, 323 unități comerciale 
in care se desfac anual mărfuri 
in valoare de peste 1.5 miliarde 
lei. Pentru ocrotirea sănătății oa
menilor s-au construit recent un 
nou spital și policlinică. In moder
na casă de cultură, in căminele 
culturale, in cinematografe, in cele 
peste 100 de biblioteci se desfășoa
ră zilnic bogate activități cultural- 
educative.

Iar viitorul este și mai luminos: 
pentru dezvoltarea economico-so
cială a municipiului Deva, in viito
rul cincinal se prevăd fonduri de 
pe°te 5,2 miliarde lei. Vor cunoaște 
o nouă dezvoltare capacitățile de 
extracție a minereurilor, vor fi 
modernizate agregatele energetice, 
unitățile de construcții și ale in
dustriei ușoare. In același timp vor 
fi construite noi ansambluri de lo
cuințe, spații comerciale, baze 
sportive și de agrement.

Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii 

I

mult cu cît, așa cum s-a arătat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., deși în perioada care a trecut de la începutul anului, pe ansamblu, s-a realizat un ritm de creștere relativ ridicat, totuși rezultatele obținute într-o serie de sectoare importante ale economiei naționale nu se situează la nivelul prevederilor de plan.De bună seamă, complexitatea deosebită a sarcinilor economice care au mai rămas de înfăptuit imprimă răstimpului de pînă Ia sfîrșitul anului caracterul unei perioade decisive. Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă de către fiecare muncitor, tehnician și inginer, de către toate colectivele de întreprinderi, că rezultatele ce vor fi obținute în fiecare din zilele, săptămînile și lunile ce urmează au un rol hotărîtor pentru realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea programului partidului de dezvoltare economică a țării și de ridicare a bunăstării întregului popor.în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, unul dintre obiectivele majore, de o deosebită actualitate și însemnătate, care trebuie să polarizeze zi de zi preocupările tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, îl constituie îndeplinirea integrală, la toate sortimentele, a planului la producția fizică. Iar această cerință se impune cu atît mai mult cu cît, în perioada care a trecut de la începutul anului, într-o serie
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îneît mi se

și strădanie de-a lungul

al patriei

Generalizarea inițiativelor și experienței înaintateo rodnică
în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, de cind destinele patriei sint conduse de eroul național al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care a inaugurat perioada cea mai bogată in împliniri din întreaga noastră istorie, intrată cu justificată mindrie în conștiința întregii națiuni drept „Epoca Ceaușescu", ’județul Olt a cunoscut, asemenea tuturor județelor, o dezvoltare economico-socială fără precedent. Succinta prezentare a cîtor- va indicatori sintetici este ilustrativă în acest sens : comparativ cu anul 1945, producția industrială a sporit de 25 ori în 1965 și de 391 ori in 1984 ; ritmul mediu anual de creștere a producției industriale în anii 1966—1984 a fost de 15,65 la sută ; 97 la sută din producția industrială actuală se obține în capacități de producție puse în funcțiune in ultimii 20 de ani. Iar istoricele hotărîri adoptate de cel de-a] XIII-lea Congres al partidului vor conferi și județului Olt noi dimensiuni ale dez-, voltării sale economico-sociale.La plenara Comitetului Central și 

a activului central de partid, pornind de la necesitatea rezolvării optime a fiecărei probleme ce condiționează progresul necontenit și multilateral al societății noastre, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sublinia : „Acum, 
cind încheiem bilanțul unei activități 
cu rezultate remarcabile și ne pre- 

CARAȘ-SEVERIN: Din faptele 
de muncă ale bravilor mineriColectivele de oameni ai muncii din unitățile miniere ale județului Caraș-Severin depun în această perioadă eforturi stăruitoare pentru a întîmpina marea noastră sărbătoare națională de la 23 August cu noi și remarcabile succese in producție. Astfel, minerii de ia Bocșa, care au îndeplinit încă din primele zile ale acestei luni prevederile de plan la producția-marfă pe ansamblul actualului cincinal, acționează în aceste zile cu abnegație, dăruire și înaltă răspundere pentru a realiza pînă la sfîrșitul acestui an o producție suplimentară in valoare de peste 50 milioane lei.La rîndul lor, minerii de la Moldova Nouă acordă în prezent o a- tenție deosebită finalizării unor importante lucrări de investiții. Este vorba de punerea în .funcțiune a liniei a 4-a de prelucrare a banatitei, a liniei de recuperare a molibdenului din concentratul de cupru, precum și a liniei tehnologice de decuplare prin hidrociclo- nare a piritei — capacități ce vor asigura obținerea unor cantități suplimentare de minereuri deosebit de utile economiei naționale. . Preocupări similare consemnăm în aceste zile și Ia întreprinderea minieră Anina, unde au început probele de producție la mașina de extracție acționată electric, utilaj de înaltă tehnicitate ce permite optimizarea transportului, creșterea producției. în ce-i privește pe minerii de la Rușchița, aceștia s-au angajat ca. prin depășirile de plan ce le vor obține în luna august, să ajungă la o producție suplimentară de peste 520 tone minereuri. (Ion 

D. Cucul.

ARGEȘ : Din adincuri, 
cantități sporite de țițeiAcționind sub deviza „Țării cit mai mult țiței", petroliștii Schelei de extracție Moșoaia, din județul Argeș, au recuperat in între- 

gătim pentru o nouă etapă de dez
voltare a patriei noastre, să ne anga
jăm in mod solemn că vom păstra 
permanent spiritul revoluționar în 
muncă și luptă, că vom acționa în
totdeauna pentru înlăturarea a tot 
ceea ce este vechi și perimat, pentru 
perfecționarea continuă a societății 
noastre, pentru promovarea cu în
drăzneală a noului — aceasta con
stituind garanția sigură a triumfu
lui comunismului în patria noastră, 
a inălțării continue a României pe 
noi culmi de progres și civilizație". Din această perspectivă, preocuparea constantă pentru generalizarea inițiativelor și metodelor înaintate de muncă, a experiențelor valoroase reprezintă una din principalele coordonate ale activității desfășurate de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid din județ.Din practica de zi cu zi a activității politico-organizatorice s-a închegat o întreagă metodologie de punere în valoare n inestimabilului tezaur de idei, de experiență și creativitate — tezaur trecut la activul a numeroase colective de muncă. Astfel. în unitățile industriale și agricole din județ sînt organizate intîl- niri cu fruntașii în producție in cadrul întreprinderilor sau pe grupe de întreprinderi, consfătuiri, expoziții, simpozioane, demonstrații practice, schimburi de experiență. Tot mai mult teren dobîndesc acele forme de popularizare menite să transmită pe calea cea mai directă experiența pozitivă.

datorate vremii la începutul anu- au extras supli-

la„Este vorba — Ilie Dumitru, schelei — de operații reactivare, adi-

gime restanțele nefavorabile de lui și, totodată, mentar peste 3 000 tone țiței și 25 milioane mc gaze utilizabile. Succesul se datorează în principal măsurilor de îmbunătățire a intervențiilor la sondele existente, de preluare in devans a noilor sonde. Se acordă întreaga atenție aplicării cu rigurozitate a programelor geologo-tehnologice stabilite pentru exploatarea la potențialul maxim a sondelor.arăta inginerul directorul cum sînt cele de ționare șl spălare a sondelor. De asemenea, ne preocupăm intens de creșterea nivelului de pregătire profesională a sondorilor, în pas cu noile cerințe de exploatare a zăcămintelor de țiței. Aș enumera ca fruntașe în realizarea de sporuri substanțiale zilnice de țiței brigăzile conduse de specialiștii Laurențiu Mirică, Victor Sandu și Ion Antonescu". (Gheorghe Cîrstea).
SIBIU: Livrări suplimentare 

la exportPrintre realizările de seamă icu care oamenii muncii din industria județului Sibiu întimpină marea noastră sărbătoare națională de la 23 August . se evidențiază și. cele, privind îndeplinirea sarcinilor de plan la export. Astfel, 32 de unități economice, intre care întreprinderea „Automecanica" din Mediaș, „13 Decembrie", „Balanța", „Libertatea" și „Steaua roșie" din Sibiu. „Textila" — Cisnădie, întreprinderea mecanică Mirșa, întreprinderea de piele și încălțăminte Agnita, „Sticla" — Avrig și altele, și-au îndeplinit integral contractele, la export pe primele 8 luni ale anului. In perioada care a trecut de la începutul anului, a- coste întreprinderi au realizat o producție suplimentară destinată exportului in valoare de peste 250 milioane lei. (Nicolae Brujan).
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Așa s-a procedat atunci cind unele formații de lucru au trebuit să fie ajutate să se ridice la nivelul celor fruntașe, la întreprinderea de utilaj alimentar din Slatina. întreprinderea de osii și boghiuri Balș, întreprinderea de fibre sintetice Corabia, întreprinderea de anvelope Caracal ș.a. Problemele legate de însușirea și extinderea experienței formațiilor fruntașe au fost discutate cu comuniștii pe schimburi de lucru, în secții, înlesnind adoptarea de măsuri judicioase și atragerea unora dintre comuniști să participe efectiv la realizarea măsurilor întreprinse. O cale asemănătoare a fost folosită și pentru generalizarea unor acțiuni de- reducere a consumului de energie electrică în toate halele de electroliză de la întreprinderea de aluminiu Slatina, pentru reducerea consumurilor specifice și scurtarea fluxului de fabricație la întreprinderea de produse cărbunoase și. în general, pentru recuperarea rămînerilor in urmă și realizarea integrală a sarcinilor de. plan.Anumite probleme noi au apărut în activitatea organizațiilor de partid din brigăzile de antrepriză construcții-montaj. o dată cu preluarea lucrărilor de construcții-montaj in antrepriză, legate tocmai de valorificarea deplină a acestui mod de organizare și retribuire a muncii. înțelegînd că accentul trebuie pus pe aportul propriu, sporit, al fiecărui constructor, comuniștii din brigada de construcții-montaj nr. 3 Slatina au luat ini-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, la Snagov, delegația parlamentară angoleză, condusă de Paulo Teixeira Jorge, prim-secretar al Adunării Poporului a Republicii Populare Angola, aflată în vizită în tara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Din delegație fac parte Moises Manace. Apolo Prazeres Olimpio, Inacio Mator Cardoso, deputați.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, din partea tovarășului Jose Eduardo dos Santos, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, un salut călduros și sentimente de prietenie, precum și urări de sănătate și succes în îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.Exprimînd calde mulțumiri pentru posibilitatea de a vizita din nou România, conducătorul delegației a avut cuvinte de înaltă apreciere față de succesele obținute de poporul român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
ȘTIINȚA

ROMÂNEASCĂ
- profund 
angajată 

în asigurarea 
progresului 

economico-social

țiativa introducerii la nivelul formațiilor a fișelor zilnice de urmărire a realizării normelor de producție de către fiecare muncitor, in funcție de care acesta este pontat in ziua respectivă. Pornind de la experiența acumulată aici, au fost luate măsuri organizatorice pentru ca această inițiativă să fie generalizată in toate brigăzile de antrepriză din Slatina, Balș, Caracal și Corabia. Drept rezultat. am reușit să conducem mai bine activitatea din acest sector, care, ulterior, și-a îndeplinit și depășit toți indicatorii de plan. Dar reorganizarea în sine nu ar fi fost suficientă dacă nu era susținută de factorul politic. Chiar dacă pină la acea dată organele și organizațiile de partid din construcții-montaj aveau deja acumulată o bună experiență în activitatea de partid, am acționat astfel ca o. dată cu trecerea la noua formă de organizare să fie ridicată calitatea muncii de partid, atit prin implementarea de puternice nuclee de comuniști în componența noilor brigăzi, prin acordarea unei atenții deosebite activității comuniștilor in celulele de bază ale brigăzilor, in cadrul echipelor complexe, cit și prin analiza partid a în adunările generale contribuției comuniștilor de din
FUGACIUol Comitetului județeanȘtefan secretor ol P.C.R. Olt

(Continuare în pag. a IV-aj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Jose Eduardo dos Santos salutul său cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes în întreaga activitate, iar poporului angolez prieten de realizări tot mai mari în dezvoltarea liberă și inde- ■ pendentă a patriei.în cadrul schimbului de vederi referitor la o serie de aspecte ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că în prezent situația este deosebit de gravă, arătînd că România se pronunță cu hotărîre pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară, pentru oprirea militarizării Cosmosului.A fost relevată însemnătatea deosebită a soluționării stărilor conflic- tuale, a tuturor problemelor litigioase exclusiv pe cale pașnică, prin tratative.Referitor la situația din Africa, conducătorul partidului și statului nostru a subliniat poziția României de condamnare a politicii rasiste, de apartheid a Africii de Sud, a amestecului acesteia în treburile interne ale Angolei și ale altor state. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat întregul sprijin al partidului și al țării noastre față de lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O..

în modestia noastră nativă nu ne-am fi autodefinit niciodată ca un popor înzestrat cu una din rarisimile Însușiri : vocația păcii. E o însușire așa de necesară și. de înțeleaptă, de omenească și de frumoasă, de nobilă, pare că le cuprinde și pe celelalte: dragostea de muncă, de creație, de viață, simțămîntul dreptății, rîvna spre libertate, dorința de a trăi in tihnă și bună înțelegere, omenia specifică pe care aș cuteza s-o numesc omenia românească. Asta nu înseamnă că toate aceste calități ne scutesc de dificultăți. Pe toate însă le biruim cu puterea biologică și morală de a răbda, de a aștepta cu credința mereu reînnoită că, pînă la urmă, ceea ce-i drept, adevărat, cinstit, omenesc, frumos, biruie. Desigur nu de la sine, ci prin muncă eroică, anilor și de-a latul veacurilor. Căci Istoria este cuptorul în care se forjează însușirile, este laboratorul unde se șlefuiește caracterul

In fiecare an, la 15 august, sărbătorim Ziua presei, zi în care, cu 54 de ani în urmă, apărea, în ilegalitate, primul număr al „Scînteii". Remarcabil prin rezonantele sale în viața politică, socială și culturală a țării, evenimentul do- bindește in acest an semnificații deosebite, în contextul în care întregul nostru popor, intr-o deplină unitate. cu sentimente de profundă satisfacție, sărbătorește 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, moment cu ample rezonanțe în prezentul și viitorul patriei, care a descătușat e- nergiile creatoare ale clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, deschizînd drum nou, liber, gîndirii și acțiunii revoluționare, mareînd. astfel. începutul unei noi epoci in istoria contemporană a României, o e- pocă de mărețe realizări în toate planurile construcției socialiste, o epocă pe care o denumim cu mîndrie și demnitate „Epoca Nicolae Ceaușescu".Printre cele mai importante preocupări ale partidului, ale secretarului său general, în cei 20 de ani de eroică istorie revolu- ^ționară figurează re-

popoarelor. Deci. para- frazînd un anume proverb, putem rosti un adevăr elementar:’spune-mi ce istorie ai avut și ai, ca să-ți spun ce fel de popor ești și vei fi : drept, pașnic, tor, războinic, dominator.Vicisitudinile ....... poporului român au zămislit și au dezvoltat vocația lui de pace, de bună înțelegere și prietenie. Pentru că, iubind dreptatea și drepturile, și omenia, progresul, Înțelegerea intre oameni și liniștea, pentru că a suferit mult, foarte mult din pricina războaielor prădalnice făcute de alții pe teritoriul patriei, pentru că au stat veacuri sub jug străin, românii au dorit totdeauna, pacea.noștri care au diriguit fără război : Alexandru cel Bun, Pătrașcu cel Bun, Brâncoveanu Constantin, s-au bucurat și inima ________ _____ _stimă deosebită. Iară dacă poporul i-au zis lui Ștefan cel Mare sfînt", s-a

viteaz, cuceri- crud,
vieții

libertatea creația și

cu ardoare, Conducătorii
se bucură in noastră de o

gîndirea procesului de edificare a noii societăți, a principalelor sale domenii într-o viziune nouă, de autentică deschidere față de exigențele epocii contemporane, de rintele de progres societății noastre, acest cadru, presa
ce- ale In a beneficiat de orientările revoluționare specifice ultimelor două decenii, ceea ce i-a deschis largi orizonturi de afirmare in viața social-politică a tării, ca tribună activă a democrației noastre socialiste, ca prețios mijloc de educare politică și culturală a poporului, de mobilizare a capacităților sale creatoare în cesul înfăptuirii ticii partidului.îndemnurile. : cierile și le adresate presei de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de Ia apariția primului număr al ziarului „Sclnteia", cu numeroase alte prilejuri, referirile permanente ale secretarului genera] al partidului privitoare la rolul și menirea presei și radiotelevi- ziunii. inclusiv cele din cuvîntarea rostită recent la plenara C.C. al P.C.R. și activului central de partid consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea con-

pro- poli-apre-indicații-

evi- glo- curs
pentru independență, pentru dreptul de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale.în timpul convorbirii a fost dențiată importanța soluționării bale a problemelor țărilor în ____de dezvoltare, rezolvării datoriilor mari ale acestora, lichidării subdezvoltării, eliminării relațiilor inechitabile existente în cadrul schimburilor internaționale, edificării unei noi ordini economice mondiale.Subliniind că pozițiile identice sau foarte apropiate ale României și Angolei constituie premise pentru o conlucrare fructuoasă atât în plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că partidul și statul nostru sînt hotărîte să facă totul pentru dezvoltarea bunelor relații existente, în avantajul ambelor țări și popoare, al păcii, înțelegerii și cooperării în lume.A fost reliefată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii din cele două țări o pot aduce la lărgirea in continuare a cooperării ro- mâno-angoleze, la rezolvarea problemelor complexe ale contemporaneității.La primire, desfășurată Intr-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, deputați.

referit la umana lui calitate de apărător al păcii și al dreptății. La tel Mihai Vodă a ciștigat epitetul de „Viteazul" tot apărînd libertatea, dreptatea și umanitatea românilor, împotriva unor mari vecini mereu războinici, mereu trăitori din pradă și din măcel săvirșit in cuprinsul țărilor și în dauna popoarelor lumii. Problema războiului s-a pus și se pune foarte diferit, de la caz la caz și de la epocă la epocă ; ea s-a rezolvat într-un singur sens : in folosul celor mari și puternici. Deci totdeauna după voia lupului, și nu după a mielului inocent. Problema, păcii e una singură, de la începutul civilizației : viața liniștită, creatoare, rațională, armonioasă, cu simțul echității, libertății, demnității umane. Pentru popoare și pentru indivizi, pacea e visul de aur ; războiul e coșmarul infernal.
Dumitru ALMAȘ
(Continuare 
în pag. a V-a)

presei române
stituie principala că
lăuză a muncii în a- 
cest domeniu impor
tant al propagandei 
de partid, o adevărată 
cartă a presei româ
nești contemporane.

„Presa, radiote- 
leviziunea — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la Congresul al XIII- lea — trebuie să re
flecte pe larg activita
tea partidului, a sta
tului. a întregului po
por, să aibă un rol 
activ în unirea forțe
lor poporului 
înfăptuirea 
interne și 
prezinte, 
specifice, 
programe 
un bogat 
idei și un 
racter educativ".în spiritul orientărilor secretarului general al partidului, ziarele și revistele, radioul și. televiziunea își fac un titlu de mîndrie din a reflecta strălucitele realizări înfăptuite de poporul nostru sub conducerea partidului, cu deosebire în ultimii 20 de ani, profundele prefaceri revoluționare de ordin politic, social și economic care au loc în societatea că. din a binzile și Idealurile le istorice lui, din a

pentru 
politicii 

externe, să 
in forme 
lucrări și 

artistice cu 
conținut de 
profund ca-

româneas- înfățișa iz- năzuințele, și succese- ale poporu- contribui la
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Progresul tehnic —o plrghie hotăritoare pentru 
ECONOMISIREA METALULUI RECOLTAREA, TRANSPORTUL

La directorul uzinei nr. 1 din cadrul Combinatului de oțeluri speciale din Tirgoviște, ing. Nicolae Irimia, se mai aflau trei specialiști : unul de la compartimentul control tehnic de calitate, iar ceilalți doi de la centrul de cercetare și proiectare al unității. Au continuat să discute o jumătate de oră, timp in care am înțeles că obiectul preocupării lor comune din acel moment era o piesă din material refractar care nu rezistase la o anumită temperatură, ceea ce dusese, în prima fază, la scurgerea pe pardoseala halei de turnare a oțelă- riei electrice nr. 2 a citorva tone de oțel lichid, iar după aceea la obținerea, din metalul rămas, a unor lingouri sub cota de calitate prevăzută; aceasta va solicita mai tîr-ziu, în procesul de laminare, operații suplimentare de prelucrare pentru a „șterge11 defecțiunile datorate turnării incorecte, dar care vor transforma in șutaje, zgură și pilitură alte cîteva procente bune în plus din acea șarjă. S-au efectuat calcule și comparații cu cazuri precedente, s-au stabilit cauzele, iar în final s-a căzut de acord asupra unor măsuri de natură să prevină astfel de situații nedorite.Ceea ce am relatat nu este un aspect de muncă singular, decît poate doar prin particularitățile lui și prin circumstanțele în care a avut loc. Asemenea situații, ca și altele generate de alte cauze nu sint deloc normale în condițiile tehnice și tehnologice ale combinatului și, tocmai de aceea, se obține o cantitate mai mică de laminate finite dintr-o tonă de oțel-lihgou față de prevederi. De altfel, coeficientul de scoatere a metalului planificat pe șapte luni nu a fost realizat integral aici. Consecința : producția a fost diminuată cu peste 10 000 tone oțel, deși această cantitate a fost elaborată $1 turnată în lingouri, dar, din diverse cauze, din ea nu a fost posibil să se obțină produse finite, ci material refolosibil. Pentru care s-au consumat, între altele, 7 milioane kWh energie electrică.—• Este în afară de orice discuție — a precizat directorul combinatului, ing. Victor Mihu — că putem ridica coeficientul de scoatere a metalului Intr-un timp scurt, cel puțin la nivelul stabilit prin plan. O analiză riguroasă ce se întreprinde la ora actuală în oțelărîi, la laminoare și forjă ne oferă tot mai multe date care duc la această concluzie. Discuția la care ați asistat' la oțelăria electrică hr. 2 nu este întîmplătoare. Așa se procedează ori de cite ori Se

constată risipă de metal. Acțiunile noastre sînt îndreptate cu prioritate spre perfecționarea și înnoirea tehnologiilor, dar ne preocupă mai cu seamă întărirea disciplinei tehnologice. Am aplicat în ultimul timp o seamă de măsuri care au determinat o evoluție pozitivă in această privință.Ce pun In lumină, concret, aceste analize ?
O PRIMA CERINȚA - TEHNO

LOGIILE SA SE APLICE RIGUROS. Aproape toți specialiștii cu care am discutat despre posibilitățile de creștere a coeficientului de scoatere a metalului au formulat mai întîi acest deziderat: dacă s-ar reduce numărul turnărilor directe... Ce sint turnările

suri. Sînt însă și probleme care ne depășesc.Mai întîi, este vorba de lipsa cîntarului electronic de pe macaraua de turnare. Lipsă inexplicabilă, care determină aproximativ jumătate din situațiile ce necesită turnare directă, deoarece raportul dintre volumul șarjelor și capacitatea lin- gotierelor se face, în aceste condiții, cu aproximație, rămînînd, de regulă, o cantitate mai mare sau mai mică de oțel care nu se toarnă conform prevederilor tehnologice. Prin urmare, acel „dacă s-ar reduce numărul turnărilor directe" face trimitere și Ia acest aparat strict necesar, de existența căruia depinde reducerea considerabilă a abaterilor de la teh
Ce relevă o investigație 

la Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște
directe ? în esență, abateri de la prescripțiile tehnologice. Și, de altfel, cele mai frecvente din cite se înregistrează. în primul semestru, 9,4 la sută din oțelul elaborat de Oțelăria electrică nr. 2, cea mai mare din combinat, a fost turnat prin acest „procedeu". Lingourile rezultate au retasura, adică partea cu defecte sub formă de goluri, mai mate, iar suprafață plină cu asperități, defecțiuni remediabile, dar cu prețul reducerii coeficientului de scoatere sub 70 la sută. Iar planul prevede 63,5 la sută.— Realizarea coeficientului de scoatere planificat depinde, după părerea mea, in proporție de 80 la sută de colectivul secției noastre si, în special, de pregătirea profesională și răspunderea cu cate lucrează muncitorii și cadrele tehnice din hala de turnare — apreciază ing. Aurelian Neacșu, șef de secție coordonator. Primii care au obligația să verifice și să ia măsuri dacă, bunăoară, lin- gotiereie sînt bine curățate și centrate sau dacă trenurile de turnare au fost montate corect sînt șefii de echipă și maiștrii. Constatăm însă, nu de puține ori, că aceste reguli elementare nu se respectă riguros și, din păcate, nu preîntâmpinăm întotdeauna la timp încălcarea lor. Ce e de făcut ? Acționăm prin cursurile de ridicare a calificării, desfășurăm muncă de educație, îmbunătățim asistenta tehnică, perfecționăm tehnologiile. Noi, și nimeni altcineva, trebuie să eliminăm aceste neajun

nologie și, implicit, creșterea coeficientului de scoatere a metalului. în al doilea rind, acest coeficient este serios diminuat în cazul multor șarje datorită calității necorespunzătoare ă unor materiale refractare, prafuri unguente și antiretasură furnizate de unitățile Centralei industriale da produse refractare.
ESTE NECESARA O CONTRIBU

ȚIE SPORITA DIN PARTEA CER
CETĂRII UZINALE. Ne aflăm, împreună cu ing. Cornel Groza, șeful secției laminor degrosisor, la capătul liniei de laminare, unde foarfecă de 1 000 t/f taie acea parte din țaglă care conține retasura. Un laminator face semn cu mina operatorului din cabina de Comandă și acesta pune in mișcare cuțitul printr-o apăsare de buton. De patru ori, de cinci Ori, de cite ori este nevoie. Un astfel de gest este egal cu un șutaj ce cîntă- rește, în medie, 50 kg.— Ce se întîmplă dacă greșește șî face un semn în plus cu mina T — l-am întrebat pe șeful secției.— Se pierde metal. Dar știe clnd să se oprească.— Dar dacă face unul mai puțin ?— El trebuie să fie sigur că țăgla care trece mai departe nu are nici un defect.Așadar, muncitorul în cauză trebuie să-și concentreze timp de 8 Ore atenția pe secțiunea incandescentă a țaglelor ca nu cumva respectind una dintre cele două cerințe să o încalce pe cealaltă. Adică să aibă permanent

grijă să nu risipească metal șl, totodată, să dea cale liberă numai țaglelor fără defecte. Este posibil ? Un studiu efectuat in anii din urmă de un colectiv de specialiști s-a încheiat cu Concluzia că apar erori. Dacă scapă o țaglă cu imperfecțiuni de această natură, asta se constată la control și se pune în seama celui de la foarfecă. Ca să nu se întimple așa ceva, acesta îșl ia o măsură de siguranță : face operatorului un semn în plus cu mina. Studiul respectiv a mers și mai departe cu observațiile, conchizind că, in timp, această îndeletnicire duce la apariția plăcerii de a tăia...Ne-am oprit măi mult asupra acestui loc de muncă pentru că, se pare, aici se hotărăște soarta unor cantități însemnate de metal. Colectivul centrului de cercetare și proiectare trebuie să abordeze și să găsească soluțiile ce se impun, să conceapă — de ce nu ? — chiar un sistem automat de stabilire a locului unde trebuie să se execute tăietura finală, împrejurarea că nici o unitate similară din țară nu dispune de un astfel de aparat nu constituie un motiv să nu se încerce realizarea lui aici. Dimpotrivă. Rezultatele bune obținute de acest colectiv de cercetători în alte domenii, unele chiar în ce privește îmbunătățirea coeficientului de Scoatere a metalului, îndreptățesc încrederea într-o asemenea reușită.Ceea ce am prezentat în rîndurile de față nu sint, decît in mica măsură, constatările noastre ; ele aparțin oamenilor din combinat, care sint interesați să Ie Cunoască Și să obțină rezultate din ce in ce mai bune. Ei știu. ce trebuie să întreprindă în continuare pentru a elimina neajunsurile ce determină risipă de metal și de alte resurse valoroase. Faptul că in luna iulie coeficientul de scoatere a metalului a fost cu 4,9 Ia sută mâi mare decît în luna ianuarie pledează cît se poate de convingător pentru ideea că drumul spre realizări superioare poăte fi străbătut repede și sigur. Cu condiția ca să fie netezit de măsuri cu eficacitate ridicată pe care trebuie să le Conceapă și să le aplice Specialiștii din cercetare și proiectare, împreună cu cei din producție. Este de așteptat, de asemenea, un sprijin mai substanțial din partea unităților furnizoare de materiale acorde O acestora. refractare, care trebuie să atenție mai mare calității
Gheorqhe MANEAcorespondentul „Scinteii"

PITEȘTI: Produse pentru exportColectivul Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești întîmpină ziua de 23 August cu realizări deosebite în activitatea dă producție. între acestea se înscriu și două noi produse de importanță deosebită pentru export. Este vorbă de up . tip de bandă transportoare din căUciuC cu corzi de oțel și rezistență mare la sfîșierea longitu

dinală. Noul tip de bandă transportoare, cu o forță de 2 000 kg/cmp, se folosește la alimentarea cu cărbune a unor centrale din Turcia. Al doilea produs, destinat tot exportului, este un nou tip de suspensie elastică pentru dotarea locomotivelor diesel. La aceste produse s-au adăugat altele, destinate

beneficiarilor interni, care le înlocuiesc pe cele similare ce se aduceau din import. Astfel, au fost realizate repere de garnituri necesare întreprinderii de utilaje tehnologice Buzău, precum și garnituri ce se folosesc Cu bune rezultate la blumingurile Combinatului' siderurgic de la Galați. (Gheorghe Cirstea, corespondentul „Scinteii").

Șl DEPOZITAREA FURAJELOR

SATU MARE; Mai mult decit anul trecut, dar încă puțin față de necesar>

RECUPERAREA 
RECQNDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE

Tergiversări păgubitoare in regenerarea
_____ nisipului de turnătorie_____

Pe ansamblul economiei naționale, anual, se utilizează în procesul tehnologic de fabricare a pieselor turnate circa două milioane tone de nisip cuarțos. Acest material, datorită faptului că începe să devină din ce în ce mai deficitar, cît și pentru că exploatarea și transportul din cariere la - beneficiari implică importante probleme economice, trebuie — așa cum se practică în întreaga lume — regenerat și reintrodus în eircuitul productiv ca materie primă. Iată Citevă exemple concrete care pledează In favoarea acestei operații. întreprinderea de pompe „Aversa" din București, de pildă, achiziționează nisipul din cariera de la, Aghireș (Cluj) la un preț de 93 lei tona, la care se mal adaugă încă 97 lei cheltuieli de transport și uscare. După utilizate, în cazul cîhd nu este regenerat, acest nisip este transportat la haldă, la o depărtare de 18 km, operație care costă încă 35 lei tona. Aceeași situație este și la alte întreprinderi bucureștehe Sau din țară — „Vulcan", I.M.G.B., „Tractorul" și întreprinderea de autocamioane din Brașov, „Progresul" — Brăila, combinatele de utilaj greu din Cluj-Napoca și iași, întreprinderile mecanice din Aiud, Oradea, ca să enumerăm doar cîteva — unde nisipul intră in procesul de turnare la un preț cuprins între 150 și 260 lei tona, în funcție de distanța la care se găsesc față de sursă.Cit ar Costa nisipul dacă acesta 
ar fi regenerat și reutilizat ? Din 
calculele de eficiență economică a 
proiectelor unor instalații de rege
nerare a nisipului rezultă Că această 
materie primă intră in procesele 
tehnologice de turnare a pieselor la 
un preț cu aproape 80 Ia sută mai 
redus decit cel adus de la carieră. De pildă, în instalațiile în curs de construcție de la întreprinderea de pompe din București vă rezulta un nisip regenerat la un preț de 33 lei tona ; la întreprinderea „Vulcan", costul acestuia se prevede ă fl 43 lei tona, iar la întreprinderea „Progresul" — Brăilâ 42,5 lei tona față de 260 lei cît costă nisipul adus de la Aghireș. Acestea sint doar efecte imediate ce Conduc la reduceri ale costurilor de fabricație a pieselor turnate. Adăugind însă faptul Că pfln repunerea în circuitul economic ăl nisipului uzat se pot econo
misi anual, pe ansamblul economiei, 
sute de mii de tone do nisip cuar- 
țos — o resursă care este limitată 
— se pot obține reduceri considera
bile ale consumului de energie și 
combustibil, deoarece nu mal trebuie transportat și uscat (pentru uscarea unei tone de nisip este ne

voie, In medie, de circa 115 kWh), și, de asemenea, prin dispariția haldelor de nisip uzat care conțin tot felul de substanțe nocive se reali
zează implicit protecția mediului 
ambiant, este lesne de constatat că efectele economice și sociale ale acestei activități sînt cît se poate de importante.Care este, în momentul de față, situația privind regenerarea nisipului de turnătorie în economia națională ? După cite sintem informați de dr.' ing. Mihai Cosneanu de la Institutul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectări pentru sectoare calde, proiectantul principal al Instalațiilor de regenerare a nisipurilor, la ora actuală, instalațiile existente au o ca
pacitate de regenerare a nisipu
lui de circa 350 000 tone pe an. Aceasta Înseamnă capacități de prelucrare pentru 17—18 lâ sută din întreaga cantitate de nisip folosit în turnătorii. Evident, insuficient, mai ales că cifra reală este mal mică deoarece unele instalații funcționează sub capacitatea proiectată. Este și cazul celei existente la Întreprinderea „23 August" din București (cu o capacitate de prelucrare de 100 000 tone pe an), unde soluția tehnologică (prin frecare umedă) prezintă unele neajunsuri. Pentru 
sfirșitul acestui cincinal, programul 
privind regenerarea nisipurilor de 
turnătorie prevedea prelucrarea și 
recuperarea a circa 750—800 000 tone 
de nisip uzat. Ușor de constatat că ceea ce s-a realizat este departe de a fl satisfăcător. în pofida faptului că institutul de specialitate are pregătite de mai mulți ani soluțiile tehnice pentru regenerarea aproape a tuturor tipurilor de nisip ce rezultă din amestecurile de formare, practic, mare parte din turnătorii continuă să arunce la haldă acest valoros material recuperabil. Soluțiile cercetării pătrund însă greu acolo unde ar trebui să fie asimilate, persistind încă acea mentalitate păgubitoare de ă neglija regenerarea nisipurilor, considerînd-o drept o acțiune minoră, care mal suferă aminare. Numai așa ne putem explica de ce în unele mari unități Industriale construcția instalațiilor de regenerare a nisipurilor nu numai că a inCeput tirziu, dar lucrările de montaj șl punerea lor In funcțiune durează nejustifiCât de mult. în prezent, ne spunea inginerul proiectant 
Octavian Olaru de la I.C.S.I.T.P.S.C., sint in curs de construcție instalații de regenerare â nisipului în 20 de unități industriale din țară. Unele dintre ele cum ăr fi cele de Ia întreprinderile de autocamioane din Brașov, de piese turnate din fontă

pentru mașini-unelte din Rîmnicu Sărșt, de construcții navale și piese turnate Oltenița, „Progresul“-Brăila, „Vulcan", „Aversa" și de mașini grele din București, întreprinderile metalurgice din Bacău și Aiud, mecanică Oradea și altele sint în fază iminentă de punere in funcțiune. în majoritatea cazurilor insă ele s-au realizat cu o întirziere între 6 și 12 luni. Această situație este datorată și faptului că nu există încă desem
nat un furnizor unic pentru astfel de 
instalații. Cel mai indicat și autorizat în acest sens ar fi Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, ne precizează ing. M, Cosneanu, care să asigure producerea și montajul utilajelor, asistență tehnică pentru punerea lor in funcțiune.Firește, construirea In 20 de Întreprinderi din țară a unor instalații de regenerare a nisipurilor este un fapt îmbucurător. Acestea vor putea prelucra și repune în circuitul productiv încă circa. 300 000 tone de nisip de turnătorie, ceea ce va face ca acest material să se recupereze, pe ansamblu, la circa 35 la sută. El 
va trebui însă să crească pină la cel 
puțin 50 Ia sută, așa cum Se intîm- plă în majoritatea țărilor dezvoltate industrial.Ce trebuie făcut ? In primul rînd, 
continuarea acțiunii de asimilare a 
instalațiilor de regenerare a nisipu
rilor. Există încă multe unități industriale : întreprinderea de vagoane Arad, de tractoare și mașini agricole din Crâiova, „Independența" — Sibiu, „înfrățirea" — Oradea șt chiar C.U.G. — Cluj-Napoca care nu au fost prevăzute cu asemenea instalații. Se impune, totodată, ca în larga acțiune de modernizare a sectoarelor calde ce se desfășoară în prezent în întreaga economie să fie 
prevăzute fonduri și pentru instala
țiile de regenerare a nisipurilor. în același timp cele existente Sau ce se vor pune în funcțiune să fie men
ținute în exploatare la parametrii 
prevăzuți în proiect. Cercetării științifice și proiectării le revin sarcina 
de a urgenta omologarea actualelor 
tipuri de instalații, de a perfecționa 
soluțiile existente, de a găsi noi pro
cedee, Cu eficiență economică spori
tă, de regenerare a nisipurilor.Pentru a realiza in bune condiții programul de regenerare a nisipurilor se cer din partea tuturor întreprinderilor șl a forurilor lor tutelare măsuri operative pentru ca nisipul de turnătorie să nu mâi constituie o sursă de cheltuieli, ci, prin regenerare, una de importante economii de materie primă șî energie.

Vlaîcu RADU

Preocuparea fermă și susținută pe care o manifestă in acest an Comitetul județean Satu Mare al P.C.R., organele de resort și conducerile u- nităților agricole pentru sporirea producției zootehnice se materializează și în creșterea cantităților de furaje, îndeosebi de fin. Este semnificativ în acest sens faptul că, pină în momentul de față, au fost depozitate circa 82 200 tone fin, cantitate substanțial mai mare față de cea realizată în dceeași perioadă a anului trecut. Acțiunea de recoltare, transport și depozitare ă finului trebuie continuată și intensificată avind in .vedere că, față de necesarul stabilit in programul județean, mai sint ds realizat circa 76 000 tone.în unitățile agricole in care munca a fost organizată temeinic, iar la cosit au participat numeroși cooperatori au putut fi recoltate și depozitate cantități mari de fin. între acestea se numără cooperativele a- grlcole și-au gram, Mică, tr-un crare. tățile Odoreu, care au realizat pină acum peste 6 000 tone, adică 90 la sută din necesarul stabilit. „Am învățat, multe din

Chereușa și Călinești care depășit prevederile din pro- iar altele — Comlăușa. Gherța Ghenci, Crucișor etc. sînt în- Stadiu avansat cu această lu- AceStora li se adaugă și uni- din consiliul agroindustrial
neajunsurile anului trecut, cind

unitățile noastre nu și-au asigurat baza furajeră la nivelul cantitativ și calitativ cerut — ne-a spus Alexandru Piscoti, președintele acestui consiliu. Ca atare, cooperativele agricole au început stringerea finului încă din lună mai, folosind fiecare fereastră dintre ploile abundente căzute în primăvară și in prima parte a verii. Iată una din metodele eficiente de folosire la maximum a timpului favorabil dintre ploi : trifoiul. lucerna și iarba cosite manual, după ce s-au uscat în cîmp, nu au mai fost strînse în căpițe, ci transportate direct în șire și finare". Cooperativele agricole Lazuri. Micula, Dorolț. Botiz și-au realizat peste 50 la sută din cantitățile de fin de la prima coasă. Cooperativa agricolă „Someșul“-Satu Mare nu dispune decit de 43 hectare trifoliene și 10 hectare de fineață naturală. Această unitate și-a sporit mult cantitatea de fin cosind ierburile de pe cele 30 hectare canale de desecare. în acest fel s-au strins, din primele două coase, aproape 300 tone fin din necesarul de 385 tone. Această cantitate. apreciază președintele unității. ing. Alfred Hatzak. va fi mult sporită prin cea de-a treia care vor rezulta, ținînd ploile căzute in ultimele aproximativ 150 tone fin.Șl In consiliul agroindustrial Ar-
coasă din seama de zile, încă

dud sint unități ale căror cadre de conducere și specialiști, dovedind perseverență și spirit gospodăresc, au strins in „cămările" zootehniei însemnate cantități de fin. Din cele 14 unități aparținătoare, 8 au terminat integral coasa a doua, iar altele trei se află în fază de finalizare. Aceste unități vor profita din plin și de roadele celei de-a treia coase. Există în acest consiliu agroindustrial insă și unități — cooperativele agricole Socond șl Stîna — care ar fi putut depozita mult mai mult fin pină la ora actuală. Conducerile acestora motivează nereali- zările prin faptul că au început tirziu coasa a doua. Cine însă le-a împiedicat să înceapă din vreme prima coasă, așa cum au făcut ritatea unităților liu ?Evident, timpul POzitat fin este Conducerile unităților agricole, $1 cu deosebire ale celor rămase in urmă, trebuie să asigure O mobilizare sporită a forțelor la cosit, la depozitarea grabnică și în condiții corespunzătoare a finului, pentru ca programul județean de asigurare a furajelor să fie realizat în cel mai scurt timp.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii*

din acelașide recoltat în prezent

arad, Toate rezervele, adunate cu simț gospodărescSpre deosebire de anii anteriori, n județul Arad, Stringerea furaje-î:lor este destul de avansată. Pină acum au fost depozitate peste 85 000 tone fin, 178 000 tone suculente și 157 000 tone grosiere, existînd toate condițiile ca prevederile din programul anual să fie realizate și depășite. Alta este în acest ân și rațiunea pe baza căreia s-a alcătuit necesarul de furaje. Se urmărește ca pentru fiecare unitate vită mare să se asigure cel puțin 1 000 kg fin. „în momentul de față există aproape de două ori mai mult fin decit in ace

Insilozarea furajelor la Asociația economică pentru creșterea vacilor Dudeștii Noi, județul Timiș

majo- consi-șl de- ideal.

eași perioadă a anului trecut, ne spune Corneliu Matica, director adjunct cu probleme de zootehnie la direcția agricolă a județului. O explicație a acestei creșteri trebuie căutată și in faptul că nu s-a urmărit doar recoltarea mecanizată, ci s-a lucrat și manual. Peste 7 000 cosași au acționat aproape zilnic, grăbind și în acest fel stringerea finului".Creșterea responsabilității cadrelor de conducere din unități pentru asigurarea furajelor a dus și la afirmarea unor inițiative valoroase. Astfel, în consiliul agroindustrial Chișineu- Criș, in toate unitățile s-a generalizat Cultivarea borceagului de toamnă pentru producerea de fin șl furaje însilozate. S-au obținut astfel 40 000—50 000 kg masă verde la hectar, iar faptul că recoltarea avut loc la sfirșitul lunii aprilie începutul lunii măi â permis Ca, continuare, pe aceste suprafețese cultive porumb boabe. Nu întâmplător, deci, în acest consiliu agroindustrial s-au depozitat 9 400 tone fin, față de numai 5 400 tone, cit exista cu un an în urmă.Merită consemnat și faptul Că In județ s-au desfășurat ample acțiuni pentru valorificarea tuturor rezervelor de furaje. A fost cosită iarba da pe canale-și de pe marginea drumurilor. Aceste suprafețe au fost împărțite crescătorilor care au contractat animale cu statul. în felul acesta, crescătorii de animale au în momentul de față peste 15 000 tone fin.O mare atenție s-a acordat în acest an semifînului. Avînd în vedere precipitațiile bogate care au căzut în
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Arbuștii fructiferi

lunile anterioare, în unele zone ale județului S-au depozitat cantități mari de semifîn, care actualmente însumează peste 10 000 tone.Desigur, nu în toate consiliile agroindustriale au fost asigurate cantitățile necesare de fin, în raport cu numărul animalelor. Dacă în consiliile agroindustriale Pecica și Felnac, toate unitățile își realizează și depășesc programul de depozitare a finului, cele din consiliul agroindustrial Nădlac, deși au condiții identice, nu au strins decît cantități mici de fin. Mai mult, la cooperativa;; agricolă „Mureșul“-Nădlac, datorită unei structuri defectuoase a bazei furajere, la un moment dat s-au ivit cultăți chiar și în asigurarea 40 de tone masă verde necesare tru hrana zilnică a animalelor.De acum se lucrează cu toate forțele la efectuarea celei de-a treia coase la trifoliene. Ca și în perioada anterioară, toate vacile sînt scoase la pășunat, în tabere bine organizate, Inlăturindu-se furajarea la Iesle,, ceea ce permite ca mari cantități ,de; iarbă și trifoliene să fie conservate sub formă de fin. Doar cantități mici de masă verde au fost folosite pentru stimularea producției de lapte. De altfel, producția de lapte pe județ este cu 18—20 la sută mal mare decît în aceeași perioadă a anului trecut, fapt ce vorbește șl el despre preocuparea ce există în județul Arad pentru a asigura animalelor o furajare Corespunzătoare.

difl- celor pen-

Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scinteii"

o investiție deosebit de eficientă pentru
punerea în valoare a terenurilor degradate

Asociația economică de stat și cooperatistă Todirești este unică in țară specializată pe cultura arbuștilor fructiferi. Ea a fost înființată în februarie 1981 prin cooperarea dintre întreprinderea pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor Suceava și cooperativele agricole de producție Botoșana, Todirești, Costîna și Pirtești de Jos. Rațiunea înființării asociației este

atît de ordin agrotehnic, cît șl de ordin economico-social. Terenurile pe care le deține fiind în pantă, sărace, podzolice și cu exces de umiditate, producțiile ce se obțineau de pe ele erau foarte mici, lată in acest sens cîteva date edificatoare, privind nivelul recoltelor medii Ia hectar (în kilograme) obținute in 3 cooperative agricole de producție, din anul 1978 pînâ în anul înființării asociației.
Anul

C.A.P. Botoșana C.A.P. Cașvana C.A.P. Pirtești 
de Jos

Cartofi Griu Cartofi Griu Cartofi Griu
1978 9 581 1 804 7 755 1 341 12 775 1566
1979 11065 1 413 11 000 1 025 13 925 1 147
1980 11 051 1 585 11 573 1035 13 150 1 530La asemenea niveluri de producții unitățile respective înregistrau pierderi intre 300 șl 800 lei la tona de grîu și intre 250 și 400 lei la tona de cartofi. Ar mai fi de reținut faptul că aceste două culturi

sint totuși cele mai pretabile In condițiile de aici.Si acum să vedem la ce rezultate s-a ajuns prin înființarea asociației și profilarea acesteia pe cultura arbuștilor fructiferi.
Venituri obținute în 1985 de pe suprafețele cultivate cu arbuști 

aflați in al doilea an de rod

Venituri totale 
Ia hectar — lei

Cheltuieli de producție 
la hectar — Iei

80 000 57 000

Beneficii 
la hectar — Iei

23 000Calculele sînt edificatoare. De la pierderi înregistrate în fiecare an s-ă ajuns la beneficii de zeci de mii de lei la hectar. Dar mai concludent este calculul eficienței econo
mice a principalelor specii de arbuști cind se v.or afla tn al patrulea sau al cincilea an de la intrarea pe rod, deci în virf de producție.

Specia
Producția 

medie 
kg/ha

Prețul de 
livrare 
lei/kg

Veniturile 
la hectar

— Iei

Cheltuieli 
de producție 
la ha — lei

Beneficii 
la hectar 

— Iei
Coacăz
negru 4 000 10 40 000 25 000 15 000
Coacăz
roșu 6 500 7 45 500 28 000 17 560
Zmeur 5 000 14 70 000 35 000 35 000Discrepanțele între veniturile realizate la diferite specii de arbuști fructiferi se datorează atît volumu lui de muncă, cit si producțiilor și prețurilor diferite. Dincolo de aceste discrepanțe însă, cel mai important

lucru este că terenurile care aduceau pierderi aduc beneficii, și încă beneficii mari.De altfel, înființarea asociației a fost considerată ca un act de mare îndrăzneală, avind în vedere volumul mare de muncă manuală necesară la întreținere și cules. Chiar de la început, pentru amenajarea terenurilor în vederea plantării, a trebuit să se execute un mare volum de lucrări de Îmbunătățiri funciare. Asociația se află însă intr-o zonă cu forță de muncă disponibilă, iar fermele care o compun sînt amplasate în așa fel lncît să cuprindă forța de muncă din satul cel mai apropiat, eliminîndu-se transportul oamenilor. In această vară, au participat zilnic la cules peste 1 200 oameni. La intrarea pe rod a întregii Suprafețe se va asigura de lucru pentru 7 000 —8 000 de oameni.Organizarea asociației a adus venituri mari țăranilor cooperatori. Astfel, retribuția încasată pentru munca depusă la un hectar de zmeur, bunăoară, este de aproape 25 000 lei, adică de circa 8 ori mai mare decît se poate obține de la cea mai intensivă cultură din zonă — cartoful.Lucrătorii unității sint preocupați In prezent de extinderea suprafețelor cultivate cu arbuști fructiferi, pentru a reuși, pină la sfirșitul anului 1987, plantarea întregii suprafețe de 800 hectare. Pină acum au fost plantate 395 hectare, arbuștii de pe 200 hectare aflindu-se pe rod. Asociația are propria pepinieră, a- menajată pe 55 hectare, la care, pină in toamna acestui an, se Vor mai adăuga alte 18 hectare. Pepiniera dobitldește aici rolul esențial, ea asigurind din 1985 materialul săditor pentru plantarea întregii suprafețe de 800 hectare. în ăCest scop, una din cele 5 ferme ale asociației este profilată pe producerea materialului Săditor. „Pepiniera noastră — ne spunea tehnicianul Gheorghe Avram, șeful fermei Costîna — a fost amenajată CU Sprijinul Institutului de cercetare și producție pomicolă Mâ- răcineni. Aici vom produce 7—8 milioane drajoni și butași pe an. Ne vom asigura astfel întregul necesar de material săditor și vom avea și disponibilități pentru aîți Solicitanți. în acest fel vom contribui și la

realizarea Programului național da extindere a arbuștilor fructiferi".Evident. suprafața de teren da care dispune asociația este mare dacă ținem seama că numai la culesul fructelor sint necesari mii da oameni. Experiența acestui an demonstrează însă că buna organizare a muncii este hotăritoare in desfășurarea normală a activității. Chiar dacă vremea n-a fost bună, intre ferestrele dintre ploi pomicultorii au efectuat cel puțin 4 prașile în răstimp de o lună pentru distrugerea buruienilor. Celor peste 1 200 oameni, care au lucrat în fiecare zi la recoltare, le-au fost asigurate mijloacele necesare culegerii rapide a recoltei, fructele fiind expediate o- perativ beneficiarilor. Din cantitatea totală recoltată pină acum, 85 000 kilograme au fost livrate în stare proaspătă la export.— La intrarea pe rod a întregii suprafețe, producția totală va putea ajunge la 4 000 tone fructe — na spunea tovarășul Mihăi Păvăloi, directorul asociației. Producția va fi valorificată atît la export in stare proaspătă, iar o parte va fi valorificată de I.P.I.L.F. Suceava. Totuși, cantitatea fiind foarte mare, va fi greu de preluat im totalitate în stare proaspătă. De aceea, ne este necesară o secție de prelucrare a fructelor și chiar a frunzelor, care sînt foarte bune pentru ceaiuri și băuturi medicinale. Este indispensabilă, totodată, asigurarea condițiilor materiale pentru păstrarea producției destinate exportului, știut fiind faptul că fructele sînt foarte perisabile. Avem nevoie de o cameră frigorlfi- , că si una de prerăcire, de o Instalație de producere a gheții. pentru a nu mai fi nevoiți să o aducem de Ia o distantă de peste 70 kilometri, și de un depozit de păstrare a gheții. De asemenea, suprafața Cultivată fiind mare. Implică îmbunătățirea tehnologiei de întreținere a arbuștilor, mărindu-se, prin normative, numărul prașilclor. A- ceasta, cu atît mai mult cu cît zona în care ne aflăm este ploioasă și buruienile cresc foarte repede.
Sava BEJINARIUcorespondentul „Scinteii*
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PATRIEI

Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, deschizătoare a unor ample și profunde transformări in viața economică, socială și politică a patriei a declanșat energiile creatoare ale poporului, inaugu- rînd o etapă nouă de afirmare plenară a științei și tehnicii în toate domeniile de activitate. Putem spune că în cele mai bine de patru decenii care au trecut de la acest măreț eveniment istoric, socialismul și știința, edificarea noii orinduiri și valorificarea deplină a capacității de creație a poporului au fost de nedespărțit. Incepînd cu Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, știința românească <? dobîndit cu adevărat statutul de factor cu rol primordial în progresul general al societății. Ideile-forță și amplele programe de cercetare științifică fundamentate în toți acești 20 de ani au îndreptat puternic industria noastră spre dezvoltarea multilaterală a economiei și modernizarea structu-, rii ei’, spre afirmarea ramurilor de - cea. mai înaltă tehnicitate, a celor purtătoare de progres tehnic, menite să asigure evoluția rapidă a tuturor celorlalte sectoare economice și sociale, spre accelerarea producerii de progres tehnic și introducerii rapide a acestuia în pro- ducț£ spre accentuarea laturilor calitarive ale organizării producției, ale muncii, ale produselor, ale deciziilor. Pentru realizarea acestor obiective complexe, potrivit indicațiilor prețioase formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, S:a dezvoltat continuu și s-a modernizat baza tehnico-materială a cercetării științifice, a sporit numărul oamenilor de știință, al cadrelor din cețcetare-proiectare. antrenați în acest proces, precum și numărul ramurilor și subramurilor economiei în care știința s-a angajat în cercetări de mare amploare.Un rol major, decisiv în conducerea și organizarea cercetării științifice și tehnologice românești, în materializarea conceptului de știință ca forță de producție revine în mod deosebit tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință, prestigios savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, luptător neobosit pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului nostru. In calitate de prim viceprim-ministru al guvernului și președinte al Consiliului Național pentru Știință și Teh-

nologie, tovarășa Elena Ceaușescu, îmbinînd munca de concepție cu cea organizatorică, a mobilizat exemplar întregul potențial științific al țării pentru a sluji cu promptitudine și eficiență amplul proces de făurire a civilizației socialiste, a unei industrii moderne, a unei economii înfloritoare, pentru afirmarea plenară a prestigiului științei românești în lume.Construim în prezent calculatoare din ultimele generații, centre de prelucrare și chiar linii automate de mașini-unelte, mașini-uzină de săpat galerii orizontale de mină cu diametre mari, dirijate prin undă laser și conduse de un singur operator, stăpînim construcția de platforme de foraj marin, tehnologii de virf în domeniul chimiei și petrochimiei, al sintezelor chimice fine, deținem brevete și premii internaționale deosebite pentru tehnică și creație științifică originală, exportăm automobile, tractoare și mașini agricole, instalații de foraj la mare adîncime, strunguri și rulmenți, construim pe diverse meridiane uzine și instalații de mare complexitate, hidrocentrale și căi ferate, linii aeriene de transportat energie e- lectrică și multe altele, prin care dovedim cu forța de nezdruncinat a faptelor că avem o industrie puternică, modernă, competitivă, bazată pe cele mai noi cuceriri ale inteligenței tehnice românești, larg afirmate în anii luminoși ai socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului nostru.lată puterea descătușată a geniului creator ai poporului român, iată grandioasele împliniri care, in anii libertății noastră, în anii socialismului și mai pregnant decît oricînd, în ultimele două decenii, au căpătat dimensiuni impresionante pe pămîntul României.Ca expresie a înaltei aprecieri pe care, alături de întregul popor, oamenii de știință și cultură din România o dau strălucitei și îndelungatei activități teoretice și practice, genialei gîndiri științifice, originale, cutezătoare a conducătorului partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, lată doar citeva din aprecierile elogioase, ca un -vibrant și profund omagiu, cuprinse în. Hotărîrea celui mai înalt for științific și cultural al țării, primită de întreaga opinie publică drept o legitimă consfințire a meritelor tovarășului Nicolae Ceaușescu de strălucit strateg al societății socialiste multilateral dezvoltate.
9 Conducătorul partidului și statului nostru este 

făuritorul strategiei politice, pe termen lung, a dezvol
tării științei în România.

© Piatră unghiulară a acestei strategii, concepția 
sa revoluționară asupra integrării organice a cerce
tării și învățămîntului cu producția, pentru depiina 
afirmare a revoluției tehnico-științifice în -toate do
meniile muncii și vieții națiunii se materializează 
astăzi în rezultate economice și sociale 
substanțiale.

<8 De numele, inițiativa ș.i contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se leagă 
cumente politice programatice de largă viziune, de cel 
mai înalt nivel, consacrate în țara noastră științei, 
începind cu cele adoptate după Congresul al IX-lea 
al partidului, cu prevederile Programului Partidului 
Comunist Român și continuînd cu programele-direc- 
tivă aprobate de Congresul al Xll-lea, cu Programul 
științei și tehnologiei naționale pînă în anul 2000.

© Secretarul general al partidului a vegheat fără 
i încetare la asigurarea dezvoltării în ritmuri înalte a 

bazei materiale și de personal a cercetării și învăță
mîntului, la formarea unor specialiști de înaltă cali
ficare în aceste domenii, capabili să rezolve cu succes 
cele mai complexe probleme pe care le ridică pro
gresul științei, al cunoașterii universale.

Afirmarea impetuoasă
Promovarea amplă și consecventă a celor 

mai noi cuceriri ale științei și tehnicii a de
venit linia strategică fundamentală a politicii 
economice românești. Este cît se poate de 
semnificativ că cele mai puternice creșteri ale 
producției industriale au avut 
de vîrf ale tehnicii.

• Față de 1945, producția 
strucțiilor de mașini a fost în 
ori mai mare, iar în 1984 de 
mare.

® Industria electrotehnică 
realizat, comparativ cu 1945, 
89 de ori mai mare în 1965, 
1 205 ori mai mare.
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mereu mai

directâ ale 
primele do-

loc în ramurile

industriei con- 
1965 de 42 de 

433 de ori mai

și electronică a 
o producție de 
iar în 1984 de

Mei de largă perspectivă
ale tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 

privind rolul științei
„Viitorul poporului nostru - ca și al altor 

popoare - este strîns legat, determinat de 
felul cum vom ști să acționăm pentru a ridi
ca la un nivel superior întreaga activitate de 
cercetare științifică”.

„Pînă în 1090, circa 95 la sută din produ
sele românești trebuie să fie din punct de 
vedere tehnic și calitativ la nivelul celor 
existente pe plan mondial, iar cel puțin 
într-un procent de 2-5 la sută să realizăm 
produse cu asemenea parametri tehnici și 
calitativi care să situeze România pe primul 
loc în lume. Numai astfel știința și tehnica 
românească vor putea să se afirme pe plan 
internațional, să aibă, un rol important în 
dezvoltarea progresistă, generală a patriei”.

„Nu se poate concepe făurirea unei socie
tăți socialiste dezvoltate, nu se poate con
cepe comunismul, fără a așeza la baza sa 
cele mai înalte cuceriri ale științei și tehni
cii, c.ele mai noi cuceriri ale cunoașterii 
umane în general”.

FILE DE ISTORIE

0 bază de cercetare viguroasă, modernă

*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat, în mod 
sistematic, numeroase și fructuoase vizite de lucru în unități de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică de pe întreg cuprinsul patriei, fiecare asemenea moment generînd un și 

mai puternic avînt al științei în slujba operei de construcție socialistă

„Numai dacă ajută la găsirea de noi teh
nologii, de noi posibilități de a reduce con
sumurile, de arefolosi materialele, de a ridi
ca nivelul calitativ al produselor, cercetarea 
noastră își va îndeplini în bune condiții sar
cinile pe care le are. Dispunem de forțele 
necesare - și trebuie să ne concentrăm acti
vitatea în această direcție”.

Contribuție de prestigiu Ia

ii

■
i
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Prin numeroasele sale lucrări științifice, unanim apreciate în țară și plan internațional, cu înaltă valoare de referință in ramurile de virfPe i ... ______________ ....ale chimiei moderne, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu își aduce o prețioasă contribuție la progresul chimiei contemporane, al științei, în general, la insta.urarea unui climat de conlucrare între toți oamenii de știință din lume," la afirmarea științei ca mijloc.de cunoaștere și apropiere între popoare.
a creativității originale

• Numai în perioada 1981—1984 au fost 
introduse în producție sau modernizate circa 
19 000 tipuri de mașini, instalații, materiale, 
bunuri de consum și au fost aplicate circa 
5 600 tehnologii noi și perfecționate.

© In anul 1984, peste 95 la sută din teh
nologiile necesare realizării obiectivelor de 
investiții s-au asigurat prin concepție proprie.

9 Ponderea produselor noi și modernizate, 
puse în fabricație de la începutul cincinalului, 
în producția-marfă realizată în 1984 de ra
murile prelucrătoare ale industriei republicane 
a reprezentat 39 la sută și va ajunge la 45 
la sută în anul 1985.

9 In prezent, în întreaga 
țară există 208 institute și 
centre de cercetare științifică, 
la care se adaugă 100' de 
stațiuni de cercetare și pro
ducție agricolă — față de 
110 și, respectiv, 36 existente 
în anul 1965 — care își des
fășoară activitatea sub îndru-

marea și coordonarea Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie și ale ministe
relor de resort.

(9 In 1984, volumul total al 
fondurilor fixe existente în 
unitățile de cercetare știin
țifică a fost de peste 112 ori 
mai mare fată de anul 1945

și de circa 10 ori mai mare 
decît în anul 1965,

© Cheltuielile pentru știin
ță și tehnologie au crescut în 
perioada 1976—1980 de peste 
8 ori față de cincinalul 
1961-1965, iar pînă Ia sfîrși- 
tul acestui cincinal vor crește 
de aproape două ori, față de 
perioada 1976-1980.

area ne cercetare smniiiica, inginerieleiinoiogica,
proiectare si concepiie uzinală lucri

262700 OANIENI Al MUNCil
5 LA SUTĂ mai mulți decîlt in 1980

Știință - producție, o
Cu statornicie, in ultimii 20 de ani, in întreaga acti

vitate de cercetare științifică, partidul nostru a urmă
rit asigurarea unei relații directe, eficiente intre cerce
tare și producție. Iată citeva dintre realizările concre
tizate in produse și tehnologii de înaltă performanță și 
eficiență, competitive pe plan mondial :

IN CHIMIE ȘI PETROCHIMIE : izopren din izopen- tan ; cauciuc poliizoprenic ; tehnopolimeri ; anvelope gigant ; fire și fibre sintetice modificate chimic ; noi sortimente de polietilenă, polipropilenă și policlorură de vinii ; medicamente originale de sinteză și din plante medicinale ; noi tipuri de pesticide, materiale semiconductoare ultrapure șl reactivi specifici pentru industria electronică, prelucrate din materiale plastice pentru utilizare în aeronautică, electrotehnică, medicină ; noi tehnologii privind hidrocracarea motorinei de vid și pentru obținerea unor substanțe peliculogene de protecție a echipamentelor agricole și auto la depozitarea acestora în aer liber s.a.
IN CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI : petrolierul de 150 000 tdw, platforma de foraj marin de exploatare pentru adîncimi pînă la 90 metri, instalația de foraj tip F 200 III EC cu acționare electrică cu curent continuu, combina autopropulsată de mare capacitate de recoltat cereale păioase și porumb C 16, strungurile carusel cu diametre de 12 500-16 000 mm, centre de frezat vertical cu cap revolver cu comandă numerică de conturare ; calculatoare electronice din familiile „Independent" și „Coral" ș.a.
IN METALURGIE : oțeluri carbon, aliate și inoxida-

relație fundamentalăbile pentru centralele nuclearo-electrice ; produse tu-\ bulare din oțeluri destinate forajului foarte adine, în medii corozive și forajului marin ; noi produse din oțeluri și aluminiu pentru industria aeronautică ; din sirme rezistive pentru industria electrotehnică și electronică ; noi sortimente de produse refractare.și abrazive ; țevi din oțel inoxidabil și refractar pentru instalațiile de apă grea și care lucrează la temperaturi mari ; tehnologia de fabricare a oțelurilor inoxidabile cu carbon scăzut ; a țevilor fără diametre mari, din oțel carbon și inox ; lor extrudate si trase din aluminiu s.a.
IN INDUSTRIA UȘOARĂ : noi suporturi le artificiale ; circa 1 140 sortimente de conținut de materiale refolosibile ; produse auxiliare chimice pentru industriile textilă, a pielăriei, sticlăriei și porțelanului ; tehnologii de mare eficiență economică pentru realizarea de țesături, piei și încălțăminte cu finisaje speciale ; tehnologii de vîrf pentru fabricarea sticlei optice, a fibrelor de sticlă ș.a.
IN AGRICULTURĂ : noi soiuri și hibrizi de cereale și plante tehnice mai ‘ bine adaptați la condițiile climatice și de sol din țara noastră, cum sînt soiurile de "griu „Fundulea" „29 și 133, „Flamura .80", cu potențial de producție de 7 500-8 400 kg boabe la hectar ; hibrizii de porumb H-420 și 412 cu un potențial de 22 000 kg la hectar și cei de floarea-soarelui „Felix", „Select", „Super", cu un potențial de 4 200-4 600 kg la hectar.

sudură de a produse-pentru piei- articole cu

Implicare majoră în rezolvarea tuturor problemelor 
prioritare ale economiei

lată principalele programe speciale elaborate din iniția
tiva și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în realizarea cărora sînt angajate cu toate forțele cercetarea 
științifică, ingineria tehnologică și proiectarea :

© Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioa
da 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000 ;

® Programul-directivă de cercetare și dezvoltare în do
meniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările prin
cipale pînă in anul 2000 ;

© Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii 
prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor în perioada 1983-1985 și 
pînă în 1990 ;

® Programul privind creșterea mai accentuată o produc
tivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii 
în perioada 1983—1985 și pînă în 1990 ;

@ Programul național pentru asigurarea unor produc
ții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire în 
mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, 
realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută din suprafața 
arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii so
lului ;

© Programul cu privire la valorificarea superioară și 
creșterea bazei de materii prime minerale și energetice pri
mare ;

© Programul de intensificare a recuperării și valorifică
rii resurselor materiale refolosibile, pieselor și subansamble- 
lor uzate, a resurselor energetice secundare.

Pagină realizată de Ioana DABU

mijloc.de
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ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
• •

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Intervenție promptă pentru întărirea

disciplinei financiare
Unul din muncitorii întreprinderii „Electroputere" Craiova, Iovănescu Nicolae, a adresat o amplă scrisoare secretarului general al partidului, prin care sesiza, în esență, două aspecte principale: a) la organizația de partid din cadrul serviciului de transporturi al întreprinderii sînt deficiente în privința întocmirii și păstrării documentelor de evidență a adunărilor generale, secretarul a- cesteia nefiind un exemplu în privința îndeplinirii unor îndatoriri po- litico-sociale și b) in .cadrul serviciului de transporturi al întreprinderii s-au întocmit facturi de livrare către beneficiari a unor produse care la datele respective nu erau gata.La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a fost dată spre rezolvare președintelui Curții Superioare de Control Financiar și secretarului al C.C. al P.C.R.Referindu-se la prima din scrisoare, în raportul tare se face precizarea că țiile purtate cu membrii a rezultat că adunările generale s-au ținut cu regularitate, asigurîndu-se participarea corespunzătoare a membrilor de partid și dezbaterea în spirit critic și autocritic a problemelor aflate pe ordinea de zi. Este adevărat, pentru perioada 1983 — august 1984 nu s-au prezentat documentele respective pe motiv că ele au fost pierdute.secretarul organizației de bază a completat, înainte de începerea adunărilor generale, prima parte a proceselor verbale și a consemnat în mod direct, după încheierea adunărilor, unele probleme rezultate din dezbateri. De asemenea, el nu s-a înscris să participe cu părți sociale, fiind astfel un exemplu negativ in fața colectivului de oameni ai muncii.Analizarea temeinică și competentă a celei de-a doua probleme sesizate în scrisoare a condus la concluzia că activitatea de livrare a mărfurilor către beneficiari este defectuoasă. Astfel, în perioada 1983 — trimestrul I 1985 au fost identificate 52 de cazuri în care s-au întocmit avize de expediție și facturi (în valoare totală de 192 milioane Iei) cu mult înainte de livrarea e- fectivă a produselor. De pildă, pentru vînzarea unui transformator, în valoare de 244 mii lei, întreprinde- ^ril de reparații utilaj „energetie-au-

de resortproblemă de cerce- din discu- de partid

S-a confirmat însă că

Mărturia angajării civice

tomatizări și radiocomunicații Cîm- pina, avizul și factura s-au emis la 21 decembrie 1984, iar produsul a fost expediat după 64 de zile. în alte 48 de cazuri avizele de expediție și facturile au fost datate în 31 decembrie 1984, deși produsele au fost expediate între 3—7 ianuarie 1985. Prin folosirea procedeului menționat, întreprinderea „Electropu- tere“ Craiova a încasat in devans o parte din contravaloarea mărfurilor fabricate. Prin aceste abateri s-au produs unele dereglări în funcționarea mecanismului economico-finan- ciar, deoarece întreprinderea a obținut contravaloarea mărfurilor fără să pună în circuitul economic produsele respective și fără ca pe perioada de folosire a sumelor încasate necuvenit să plătească dobînzi.La rîndul lor, unitățile beneficiare au l’ost interesate să facă plățile pentru ca să-și asigure cu prioritate livrarea produselor de către

producător și pentru a consuma fondurile prevăzute pentru investiții (mai ales la finele anului). în acest fel s-au încălcat prevederile Legii finanțelor prin care se precizează obligația beneficiarului de a face plata produselor după preluarea și recepția acestora.Pentru lipsurile și neglijențele manifestate în activitatea de partid, Gheorghe Bădoi, secretarul organizației de partid, a fost sancționat cu vot de blam și înlocuit din funcția de secretar. De asemenea, pentru încălcarea prevederilor legale au fost sancționați disciplinar directorul comercial al întreprinderii, șeful serviciului transporturi și alte șapte persoane. în cadrul unităților beneficiare au fost sancționate contravențional sau disciplinar 21 de persoane, din care 5 cadre cu funcții de conducere.Pentru prevenirea în viitor a unor abateri de acest fel, care ar aduce încălcări în aplicarea principiilor ce stau la baza noului mecanism eco- nomico-financiar, raportul de cercetare a fost transmis conducerilor principalelor ministere economice și băncilor, cu mențiunea de a pune în atenția unităților subordonate neregulile constatate șl de, a se lua măsuri pentru întărirea controlului pe această linie.
Grijă sporită pentru buna

gospodărire a fondului forestier
La Congresele al XII-lea și al XIII-lea ale P.C.R. s-au trasat sarcini majore de gospodărire, conservare și valorificare corespunzătoare a lemnului — se menționa în- tr-o scrisoare adresată tovarășei Elena Ceaușescu. în județul Suceava aceste sarcini n-au fost îndeplinite în totalitate și aceasta din cauză că doborîturile de vînt, rupturile, uscăturile n-au fost și nu sint ridicate la timp, fapt ce a condus în continuare la degradarea lemnului, slăbirea arboretelor, cît și la a- pariția dăunătorilor (insecte, ciuperci). în timp ce mari cantități de lemn rezultate, așa cum se relata mai sus, pe cale naturală stau nefolosite, supuse degradării, conducerea întreprinderii forestiere de exploatare și transport (I.F.E.T.) — Suceava exercită presiuni asupra, inspectoratului silvic să li se pună la dispoziție, spre exploatare, arborete principal.„Venim cu rugămintea să se verifice amănunțit cele afirmate și să

a se pune de lucruri economiei încheierease dispună măsuri pentru capăt unor asemenea stări care aduc mari prejudicii naționale", se afirma în scrisorii.Dată fiind importanța lor ridicate in scrisoare, fost dată spre rezolvare ț prim-ministrului și viceprim-minis- trului de resort ai guvernului.Activiștii de partid și specialiștii în materie au efectuat controale în toate cele 6 unități forestiere și 21 de sectoare, precum și 420 parchete de exploatare din subordinea I.F.E.T. Suceava. S-a constatat că în domeniul'recoltării lemnului din dobo- rîturi și rupturi de vint și zăpadă, din igienizarea și curățirea pădurilor, în respectarea regulilor silvice de exploatare există serioase defi- . ciențe. La întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava existau la data controlului circa 13 000 metri cubi doborîturi din anul 1984 nefasonate integral și necojite, precum și circa 10 000 metri cubi

probleme- aceasta a prim vice-

doborîturi șl rupturi produse în primăvară care erau în curs de marcare de ocoalele silvice. Pe unele văi erau materiale lemnoase ce necesitau a fi transportate cu prioritate, pentru a se preveni deprecierea lor. în pădurile respective acțiunea de igienizare și curățire s-a desfășurat lent și nu s-a valorificat la timp întregul material provenit din arbori rupți, uscați, doborîți. în multe situații nu s-au respectat regulile silvice de exploatare : s-a extras cu prioritate lemnul gros, s-au lăsat cioturi înalte și lemn subțire de 5—10 cm în resturile de exploatare; a fost prejudiciat încă mult semințiș și arbori pe picior prin scoaterea necorespunzătoare a lemnos.în ceea ce privește gospodărirea pădurilor s-a constatat executat răriturile în unele păduri tinere și nu s-a acționat suficient pentru promovarea foioaselor, in special a fagului, paltinului, frasinului.Pentru abaterile comise în activitatea întreprinderii forestiere și a inspectoratului silvic au fost sancționați directori și ingineri șefi de unități forestiere, șefi de ocoale, tehnicieni, pădurari etc.Totodată, s-au stabilit noi măsuri, între care : intensificarea igienizării și curățirii pădurilor și valorificarea masei lemnoase rezultate, cu prioritate în producția industrială ; coji- rea întregului material lemnos de rășinoase pentru celuloză ; reinstrui- rea tuturor oamenilor muncii de la unitățile de altele.Concluziile rezultate și măsurile luate au fost dință comună, lor oamenilor râtul silvic și tieră Suceava, in prezența conducerii celor două ministere. De asemenea, acestea au fost prezentate în ședințele lărgite ale Consiliului Silviculturii și C.O.M. al Centralei de exploatare a lemnului ia care au participat toți inspectorii șefi ai inspectoratelor silvice și, respectiv, directorii întreprinderilor forestiere.în continuare, atît la Suceava cît și la toate celelalte întreprinderi forestiere și inspectorate silvice se va acționa ferm și neabătut pentru a- plicarea întocmai în viață a indicațiilor, orientărilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru întărirea ordinii și disciplinei în aceste sectoare de activitate pentru mai buna gospodărire a fondului forestier, organizarea și desfășurarea exploatărilor forestiera în condiții corespunzătoare.

materialului
că nu s-au

exploatare și multe
dezbătute intr-o șe- deschisă, a consilii- muncii din inspecto- întreprinderea fores-

Neculai RO$CA
4.

Cetățeanul - beneficiarul și consultantul nostru permanent"în complexitatea problemelor cotidiene și de perspectivă pe care oricare consiliu popular le are pe agenda sa, urmărirea felului în care sint satisfăcute cerințele oamenilor de către unitățile comerciale și de servicii ocupă un loc deosebit de important. De aceea, paralel cu coordonarea activității acestor sectoare, consiliul popular întreține strînse legături, prin toate mijloacele, cu cetățenii, cei pentru care sînt organizate și funcționează aceste servicii.Cum se desfășoară această conlucrare și cu ce rezultate în sectorul 2 al Capitalei ? în cele ce urmează am căutat să dăm răspuns acestei întrebări.
Amplasamentul și profi

lul unităților este sugerat de 
cetățeni. Cînd se așaza 13 Plan?e_ tă, pentru a trasa liniile unor noi ansambluri de locuințe, proiectantul știe că la parterul blocurilor trebuie să existe magazine, ateliere sau alte unități prestatoare necesare noilor locatari. Desigur, experiența îi spune cam ce destinație pot avea ele. S-a mai intîmplat însă ca unele profiluri să fie omise, uitate. Și e mai greu, după ce blocul e în picioare, să faci modificări sau adaptări. „S-a considerat, de aceea, că trebuie cunoscute dinainte cerințele viitorilor beneficiari. Cetățenii din blocurile construite mai demult — U 1 și P-urile — din zona Avrig, toate fără magazine la parter, ne-au sesizat, în nenumărate rinduri. cu prilejul „Tribunei democrației" și prin scrisori, că apropierea de marele centru comercial, Oborul, este, foarte relativă. în fapt, ei parcurg distanțe destul de mari pentru cumpărăturile zilnice. De aceea, ne spunea Petre Costache, șeful sectorului comercial din cadrul consiliului popular, am făcut toate demersurile necesare către biroul de zorganizare rețele comerciale" al Direcției generale comerciale a municipiului pentru a repara această carență. Acum, ne consultăm cu cetățenii înainte de a stabili profilul unităților noi, astfel că cerințele lor sint cunoscute și încorporate în proiect. De exemplu, în strada Chiristigii, s-au deschis un centru de pîine, u- nul de lapte, o ceainărie, se află în curs de amenajare un birt. în a- ceeași zonă, tot la sugestia cetățenilor, au mai fost amplasate o unitate C.E.C., un atelier de reparații pentru instalațiile sanitare, un ma- Kzin de artizanat, felul acesta am facem cerințele atît blocurile noi, cît și Identic procedăm și strucții din șoseaua unde, printre noile magazine de la parter, gospodinele ne-au cerut să includem și o unitate „Nufărul", de care este mare nevoie în cartier. Din mers a fost schimbat profilul unității din Șoseaua Colentina 100 — neinspirat ales — de servicii funerare : acolo funcționează acum o unitate «service» specializată în e- lectricitate auto".

aceste cerințe. 7 O sugerează, ei înșiși, cetățenii. Iată cîteva exemple edificatoare. Cetățeanul Alexandru Cogan, din circumscripția e- lectorală nr. 7, arătînd că, în cartier, este mare nevoie de un magazin cu obiecte de uz casnic și gospodăresc, propunea reintroducerea în circuit a unei foste băcănii. Ceea ce s-a și făcut : cooperativa „Metalocasnica" a deschis acolo un foarte apreciat magazin. La un mo-*

nisme de control nu pot fi omniprezente. Un cumpărător constata că vînzătorul de la unitatea „Gostat" din Piața Galați vorbea urît cu cumpărătorii, pe care îi păcălea și la cîntar, la rest. Firește, acest vîn- zător a fost înlăturat. La băcănia din strada Soldat au observat că se preferențială, fapt constatîndu-se și

S-a încheiat marea finală a cineamatorilor din cea de-a cincea ediție a Festivalului' național „Cîntarea României". în cinci „centre zonale", la București, Alba Iulia. Herculane, Galați și Vatra Dornei, sute de filme noi ale cineamatorilor din întreaga țară au adus pe ecranele Festivalului mărturia de gînd și faptă, de angajare civică a creatorilor din cineclu- burile orașelor și satelor României socialiste, de- monstrînd încă o dată, cu elocventă, că mișcarea de cineamatori a dobîndit, de-a lungul anilor, și îndeosebi in cele două decenii glorioase ale „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU", o solidă platformă social-po- litică, cultural-educativă, civică și artistică. Urmărind marea majoritate a peliculelor care și-au ciștigat dreptul de a participa Ia marea finală, este cazul să subliniem mai întîi participarea permanentă, intensă și dinamică, a cineamatorilor, la ampla operă de construcție socialistă : filmele cineamatorilor. cele mai bune dintre ele (și sint foarte multe acestea!), sînt mărturii cu valoare simbolică ale impresionantelor transformări revoluționare petrecute în anii noștri, sint secvențe-docu- ment ale spectaculoaselor deveniri din toate domeniile de activitate contemporană. Filmele cineamatorilor îmbină tot mai mult, astăzi, pasiunea cu priceperea, lasă să se . întrevadă, in spatele aparatelor de filmat, existența unor ar- tiști-cetățeni, pentru care viața și munca semenilor devine propria lor muncă și viață. Foarte diversificată ca tematică și ca gen, mișcarea de cineamatori și-a ciștigat o eficiență socială tot mai evidentă de-a lungul timpului, devenind o dimensiune importantă, majoră, a amplului proces cultural-educativ și in- sti'uctiv-formativ desfășurat in cadrul generos și stimulativ al Festivalului național „Cîntarea României".Bogat reprezentată, de pildă, a fost categoria reportajelor : reportaje de 
producție, reportaje de e- 
veniment, reportaje culturale, anchete, pe scurt re
portaje de viață. Cineama- torii gălățeni de la „NAVROM" au filmat in „Asediul" lupta îndirjită a oamenilor Dunării cu apele înghețate ale bătrînului fluviu din primăvara acestui an,-în pagini cinematografice străbătute de -fio- ■ rul eroismului muncitoresc. P.e, pjaiuți băcăuane,, cipe-.. ' amatorii ’ din. Zemeș '(cine-' clubul „Petrolul") au înregistrat, in „încleștare cu mînia albă", clipe dramatice din lupta oamenilor cu

viscolele și nămeții, pentru repunerea in funcțiune a unor utilaje dezafectate, pentru repunerea în drepturi a vieții. Impresionante sînt imaginile unui reportaj precum „Portretul unei vizite", al cineamatorilor din Sînnicolaul Mare (conduși de neobositul Ludovic Dama) : ei au filmat cîteva din ultimele zile de viață ale poetului Nichita Stănescu, petrecute la Te- remia, oferind astfel spectatorilor și posterității documente cinematografice cu o valoare, practic, inestimabilă. Aceiași cineclubiști, în filmul „Călăreți, cai, căruțe", au realizat uii reportaj cu virtuți poematice despre o frumoasă sărbătoare populară a plaiurilor bănățene. Un reportaj de profundă

câți printr-un bun documentar de producție. „Car- pați 2000". cineclubului Gura Barza tenția prin documentar văr de viață despre propria lor meserie, iar cineamato- rii Casei Armatei din Pitești au adus în Festival un documentar istoric, „Goleștii, în lupta pentru independență". Dar poate că cel mai valoros film al acestei categorii a fost „Experimentul montan Vă- soaia — Păiușeni" (cine- clubul „Atelier 16" Arad), un documentar de mare forță expresivă, cu imagini antologice, despre cultivatorii de cereale la mare altitudine.Despre eficiența socială a filmelor de cineclub vor-

reprezentanții miner din au reținut a- „Aurarii", un cu mult ade-

Prezența cineamatorilor 
în actuala ediție a festivalului

vibrație patriotică este „întîlnirea veteranilor" (cineclubul „Atelier 16“ din Arad, îndrumat de Gheor- ghe Sabău, un priceput.și pasionat pedagog) : combatanți ai războiului antifascist s-au întîlnit în toamna trecută la Sebiș, pe locurile în care, cu patru decenii în urmă, au luptat pentru eliberarea văii Cri- șului Alb, și aducerile lor aminte refac un itinerar eroic. Reportajele cineamatorilor, cele mai bune dintre ele (am numit doar citeva), pun foarte bine in evidență condiția de martori și de participant! a creatorilor de filme, apartenența lor angajată la e- venimentele cotidianului.Numeroase filme documentare (extinse, de asemenea, pe o arie largă de preocupări) atestă, la rîndul lor, forța demersului social-politic și civic al ci- neclubismului contemporan. Două documentare e- xemplare prin rigoare și capacități selective au a- dus in finala Festivalului național „Cîntarea României" cineamatorii de la „Constructorul" Timișoara (in fruntea căruia se află unul dintre cei mai activi și prolifici cineclubiști de azi, Gheorghe Huiban) : în „Unirea cea mare" sînt filmați, cu gîndurile lor de azi, foști participanți la marea adunare națională de la. Alba Tulia, din 1 Decembrie 1.918 ; iar în „Restituiri", aceiași cineclubiști ’.■.<;.r!iesc cu pricepere și e- moție despre 'împ'&ftahte. restaurări arhitectonice timișorene. Cineamatorii Casei de cultură din Vatra Dornei s-au făcut remar-

vi*

Pascale, cetățenii practică servirea confirmat, în plus alte lipsuri : șefa
însemnări din activitatea Consiliului popular 

al sectorului 2 din Capitală în domeniul 
comerțului și al prestațiilor de servicii

o unitate foto, reușit să satis- ale celor din din cele vechi, în noile con- Mihai Bravu,

Critica este insoțită de 
propunerea de rezolvare a 
gio Astfel de cerințe se ivesc și în cartierele mai vechi, unde nu se mai construiește, Cum pot fi satisfăcute

ment dat, la consiliul popular al sectorului a venit o scrisoare semnată de mai mulți părinți ai elevilor de la liceul „Mihai Viteazul", in care se arată că, in recreație, copiii traversează in fugă și, adesea, nea- tenți la circulația intensă, pentru a-și cumpăra o gustare de Ia patiseria „5 minute", de peste drum. Ei propuneau un fel de „rocadă" cu croitoria aflată chiar lingă liceu. Studiindu-se situația, la fața locului, cu forurile de resort, s-a constatat că aceasta nu numai că este posibilă, dar e și mal avantajoasă. Lucrările sînt în curs, astfel că, la început de an școlar, elevii vor avea la dispoziție o cofetărie-patiserie mult mai spațioasă, cu terasă și intrare direct din curtea liceului.
Cetățeanul — un colabo* 

rator de nădejde al consi
liului popular. Aceasta conlucrare este valabilă în toate problemele mari, deci și în cele care privesc aprovizionarea populației. Bucureștenii știu că, dacă vrei să găsești cele mai bune și mai proaspete legume și fructe ale anotimpului, te duci la Obor, prin tradiție „inima" comerțului Capitalei. în această primăvară însă, „pulsul" ei bătea cam slab. De aceea consiliul popular al sectorului a luat o seamă de măsuri de înviorare a ofertei : cantitățile livrate de producătorii din sectorul agricol Ilfov au fost suplimentate, începînd cu 27 iulie, cu importante livrări de la întreprinderile de legume și fructe din județele Olt, Tulcea, Dolj, Vrancea și Buzău, în special la ardei, vinete, fructe și altele, foarte solicitate de cumpărători și la care cererea nu era satisfăcută. Iar pentru capăt și a cetățenilor, de legume rat condiții de vînzare rapidă : 57 noi puncte de desfacere (tonete și microexpoziții) pe platoul și în interiorul halelor Obor, plus alte zeci Ia intrarea in întreprinderi, în toate zonele aglomerate, în cartiere, ceea ce înseamnă, de fapt triplarea rețelei de desfacere.Ochiul exigent al cetățeanului descoperă și numeroase neajunsuri provocate de atitudinea unora - dintre lucrătorii din comerț și prestări servicii, ceea Ce dă posibilitatea plicării unor măsuri prompte, de ducere a lucrurilor pe făgașul normal, adică al solicitudinii față public. Un sprijin consiliului popular.

a duce lucrurile pînă la preintimpina sesizările acestor cantități sporite și fructe li s-au asigu-

de a- a- lor dede preț acordat ale cărui orga

de unitate, ocupată fiind cu satisfacerea „preferințelor", nu avea timp pentru curățenie și depozitarea corespunzătoare a mărfurilor. Evident, s-au luat măsurile de rigoare.Si în sectorul serviciilor, consiliul popular s-a bucurat de sprijinul cetățenilor în eliminarea unor neajunsuri. Datorită unei sesizări semnate de Tudorache Mocanu, s-a descoperit că la unitatea de reparat și vopsit haine de piele și cojoace din strada Mătăsari se practica un „sistem" din care în cîștig ieșeau doar meseriașii. Ț.M. adusese la reparat un cojoc, în aprilie, operație pentru care i s-au perceput 1 000 de lei, în schimbul cărora a primit... o chitanță de mină. Nici în iulie lucrarea nu eră gata, după ce fusese amînat de nenumărate ori și pus pe drumuri în zadar. în aceeași zi, reprezentantul consiliului popular, împreună cu conducerea întreprinderii de producție industrială și prestări de Servicii au fost Ia unitatea din strada

Mătăsari. Inventarul a scos la iveală și alte lucrări particulare, primite și executate cu materialele și pe timpul statului, dar în beneficiul șefului de unitate și al unuia dintre lucrători. Drept care ambii au fost destituiți și dați pe mina justiției.Sint numeroase acele exemple, de fapt, cele mai convingătoare argumente, pentru a demonstra importanța și utilitatea conlucrării consiliului popular cu cetățenii, în toate domeniile de activitate, cu deosebire însă în cel al comerțului și serviciilor. „De calitatea bunei funcționări a acestei vaste rețele, ne spunea tovarășa Ludovica Dineu, secretara Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 2, depinde, în realitate, finalizarea tuturor eforturilor pe care statul nostru le face pentru ridicarea continuă a calității vieții. Conștienți de aceasta, acordăm maximum de atenție tuturor formelor de contact cu cetățenii. „Tribuna democrației", adunările din circumscripții dintre deputați și cetățeni, cele ale asociațiilor de locatari, scrisorile, audiențele. Acordăm considerația necesară fiecărei opinii sau critici și-l informăm prompt pe autorul ei de urmări. Cerem același lucru și factorilor implicați și, nu o dată, în ședințele de comitet executiv în sesiuni analizăm modul cum sînt soluționate problemele cu care cetățenii ni se adresează. Desigur, mai avem încă multe de făcut, pentru a ne perfecționa stilul de muncă cu cetățenii, conlucrarea cu factorii implicați în înfăptuirea sugestiilor pe care locuitorii sectorului ni le fac, conștienți că părerea lor trebuie receptată și analizată cu grijă.
Rodica ȘERBAN

DE ZIUA
(Urmare din pag. I)mobilizarea energică a tuturor oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, pentru a-și spori contribuția în măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Conștienți de înaltele răspunderi care le revin, convinși că izvorul forței și prestigiului presei noastre constă în conducerea ei de către partid, lucrătorii de pe tărîmul cuvin tuluivorbit se angajează să înfățișeze mai sugestiv și în forme dintre cele mai variate eroismul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întreaga activitate tu-

scris și

PRESEI ROMÂNEmultuoasă de transformare revoluționară a tării, să militeze neabătut pentru înfăptuirea politicii partidului. pentru ca, ac- 
ționind in strînsă uni
tate in jurul partidu
lui, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
poporul român să în
scrie noi și mărețe iz
binzi in luminoasa 
carte a patriei, în 
realizarea mobilizatoa
relor obiective stabili
te de Congresul a! 
XIII-lea al partidului.Acestea sint gindu- rile, care presei, redactorii colaboratorii, pondenții consideră datori să acum, de hotărîți să ducă mai departe tradițiile pre

legământul cu toți slujitorii și cores- voluntari se onorați și se prezinte Ziua presei.

sei democratioe și revoluționare, să fie la înălțimea misiunii încredințate de partid, făcînd din fiecare număr de ziar și revistă, din fiecare emisiune de radio și televiziune o tribună activă de difuzare și afirmare a cuvintului de lumină și adevăr revoluționar al partidului, o oglindă în care să se reflecte cu fidelitate voința întregii noastre națiuni, hotărîrea sa de a urma cu devoțiune încercatul văzătorul ducător, Nicolae Ceaușescu, de a înfăptui exemplar politica internă și externă a partidului și statului nostru, făurind un nou destin patriei noastre, România socialistă.

partidul.Și său tovarășulpe clar- con-

Roșu, I.A.C.M.R.S. Galați, Comănești, I.M.M.R. Craiova. Prin astfel de filme, cineamatorii intervin direct, nemijlocit mijlocirea tru buna procesului
O frumoasă tradiție, in cadrul filmelor realizate amatori, au documentare

le etnografice. „Poftiți la noi în Bucovina" (film realizat la Gura Humorului, sub îndrumarea unui „veteran" al mișcării cine- clubiste, Ferdinand Michi- tovici) este o izbutită incursiune în bogata enclavă spirituală a Ț-ării de Sus. Obiceiuri tradiționale sint tratate cu multă grijă pentru valorificarea imagistică a elementelor autentic-populare în filme precum „Noaptea dintre <ani“ (Vatra Dornei), „Dogarul" (cineclubul „1 Mai" Ploiești), „Obicei strămoșesc" (Aninoasa).
Eseurile cinematografice, apoi, au evidențiat capacitatea amatorilor de a crea stări poetice, adesea emoționante : în „Lacrimi peste satul meu" (Rm. Vîl- cea), în „O felie de pă- mint" (Crăciunel). in chinox (Ploiești), în neză" (Sf. Gheorghe) ; e- seistic este și un film precum „Turnul" („Constructorul" Timișoara), de fapt un „strigăt" împotriva pericolelor poluării.Cineamatorii abordează cu mai mult. curaj și fil

mul de ficțiune (cu rezultate, totuși, neconvingătoa- re pe ansamblu), filmul de 
animație (cu rezultate mai mult decît meritorii, obținute Ia Bacău și Oțelul Roșu, la Huși și la Hunedoara, la Focșani și Galați). Ei și-au reglat obiectivele mai bine asupra unor portrete contemporane (izbutite filme-portret fiind îndeosebi „O viață pentru o idee" (de la C.F.R. Timișoara), „Retrospectivă" (de la Școala populară de artă Iași), „Familia inginerului Livescu" (din Focșani), „Trezirea o- rclogiului" (din Tg. Mureș) etc.Pe scurt, și concluziv, ci- neamatorismul este astăzi o mișcare dinamică și complexă, cu o importantă funcție informativă și formativă. Firește, problemele actuale ale cineclu- bismului sint multiple, a- cum și aici n-am vorbit decît despre cîțiva dintre autorii amatori, cei mai buni dintre cei buni. Ei reprezintă, emblematic, dezvoltarea impetuoasă a mișcării. de cineclub in , cele de izbinzi ale ■ „EpdȘi

(adică... prin imaginilor) pen- 
adesfășurare productiv. de

besc explicit fflmele teh- 
nico-științifice și de pro
tecția muncii, două categorii tematice puternice ale cineamatorismului contemporan. Este suficient să enumerăm cîteva titluri de filme tehnico-științifice (dintre cele mai reprezentative) pentru a constata diversitatea de preocupări 
a realizatorilor : „Microhi- drocentrale" (cineclubul Casei de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș), „Un pod plutește în aer", despre podul de la Medgidia, peste Canalul Dunăre — Marea Neagră (cineclubul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor), „îmbunătățirea terenurilor de fundare" („Constructorul" Timișoara), „Aurul pulberilor fine" („Ergoci- neclub" Craiova). „Turnarea statică a cuzineților" (I.C.M. Reșița), „Implantul de cristalin artificial" („O- rizont" Buzău). Dar important de semnalat, dincolo de această notabilă diversitate tematică, este potențialul artistic crescut al a- cestei categorii, considerată îndeobște aridă ; unul dintre cele mai valoroase filme, de pildă, „Soare,le, acest arhitect" Taugner (tatăl Ia cineclubul Roșu, un film riatele posibilități de captare a energiei solare, a fost realizat cu mijloacele filmului de animație, cine- __ ....----------------  ... .—amatorii vădind o reniar-, .. două glorioase ’deceniicabilă inventivitate. Cîteva d,e izbinzi ale „Epb&ii.dintre filmele de protecția Nicolae Ceaușescu".- Ei-reprezintă, emblematic, viitorul acestei frumoase și eficiente pasiuni.

de Norbert și fiul) de din Oțelul despre va-

muncii (nu toate, unele au rămas tributare șabloanelor !) au forță de convingere și nerv agitatoric : cele realizate la Oțelul

Formația de dansuri populare a ansamblului Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca Foto : Gh. Vînțili--------------------------------------------------------------------------- -i------------------------------------
GENERALIZAREA INIȚIATIVELOR

(Urmare din pag. I)echipe la obținerea rezultatelor de ansamblu ale brigăzilor și stabilirea de măsuri adecvate pentru realizarea lucrărilor la termen și în condiții de bună calitate și eficiență.în general, în industrie au fost aplicate și urmărite inițiative muncitorești și experiențe ce s-au impus prin eficienta lor deosebită, prin generalizarea lor la nivelul majorității organizațiilor de partid din unități. Inițiative precum „Zile, săptămini și luni record în producție", „Brigăzi complexe de gospodărire și economisire a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor", „Vitrine ale calității produselor", „Gin- dim și acționăm ca proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor muncii noastre", „Eficiența noastră — producția netă", „Calitatea — deviza muncii noastre" ș.a. au debutat deopotrivă ca inițiative ale unor colective muncitorești, organe sau organizații de partid și, prin aplicarea neintirziată și perfecționarea lor necontenită, multe s-au impus ca experiențe înaintate, preluate și aplicate larg de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii.O atenție deosebită a fost acordată activității organelor și organizațiilor de partid din unitățile agricole. In acest sens, măsurile politice și organizatorice întreprinse de comitetul județean de partid au vizat creșterea producțiilor agricole vegetale și animaliere prin acțiuni menite să determine cunoașterea, însușirea și generalizarea celor mai bune experiențe ale colectivelor fruntașe, precum si a rezultatelor cercetării științifice.Asemenea inițiative cum sînt „Colective model de muncă și viață comunistă", „Cel mai bun crescător de animale", „Cel mai bun agricultor", „Olimpiada mecanizatorilor", „Cimpul, via și livada, producții record la ferme model", „în fiecare C.A.P., I.A.S. și unitate școlară — parcele demonstrative de cereale, plante tehnice și agricole", „în fiecare unitate agricolă — loturi demonstrative cu producții de porumb de peste 20 000 kg la hectar" — pe
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21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

EXPERIENȚEI ÎNAINTATEcare le enumerăm doar in parte — au fost larg promovate și urmărite îndeaproape pînă la generalizarea unora dintre acestea ca experiență înaintată în colectivele din agricultură. Ca exemplu, ultima inițiativă mai sus-menționată a fost întreprinsă de cooperatorii din Scornicești în 1983 (după realizarea de producții record în anii anteriori), care a fost larg îmbrățișată de toate unitățile agricole în 1984, pentru ca în acest an agricol să stea Ia baza programului județean de obținere a cel puțin 20 000 kg porumb la hectar pe 45 000 hectare, ceea ce reprezintă 50 la sută din suprafața cultivată cu această cereală. în același context trebuie subliniată, prin eficiența sa, practica biroului de coordonare a activității politico-organizatorice din consiliul unic agroindustrial Scornicești, care de mai multă vreme a organizat în unitățile din raza sa schimburi de experiență pe cele mai concrete și stringente probleme ale muncii de partid, subordonate realizării producțiilor record, cunoașterii și aplicării tehnologiilor moderne — practică ce a fost extinsă în ultimul timp și în consiliile unice Strejești, Ianca, Izbi- ceni, Radomirești ș.a.în zootehnie a fost generalizată experiența de furajare a animalelor cu grosiere înnobilate' și cu înlocuitori proteici alături de concentrate, de îngrijire pe scară largă a animalelor în tabere de vară ș.a. în legumicultura și pomicultură, începînd din 1983 au fost inițiate numeroase schimburi de experiență cu participarea secretarilor de partid, conducătorilor de unități agricole și șefilor de fermă. Periodic, secretariatul comitetului județean de partid a organizat simpozioane, expuneri, instruiri, schimburi de experiență pe teme privind noutățile din agricultură, tehnologiile aplicate și perfecționate de unitățile ce au obținut producții record. La aceste acțiuni au fost antrenați specialiști de la Stațiunea de cercetări agricole Caracal și Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Strejești-Sîmburești, cadre din activul de partid, specialiști din unitățile agricole.

jAceluiași scop i-au fost subordonate conținutul multor tipărituri, planșe Și fotoexpoziții realizate în colaborare cu secțiile de propagandă și economică ale comitetului județ țean de partid, direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară, Stațiunea de cercetări agricole Caracal și Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Strejești- Sîmburești și trusturile de profil, precum și schimburile de experiență organizate în județ cu factori de conducere din alte județe ale țării. O asemenea acțiune de răspindire a experienței înaintate ce s-a desfășurat în prima parte a acestui an, cu participarea factorilor de decizie din toate județele, a avut ca obiect chiar probleme colaterale ale activității strict agricole, dar de importanță majoră, cum sînt utilizarea și extinderea folosirii energiei neconvențio- nale — biogaz, energie solară și energia vîntulul — în unitățile agricole.Rezultatele dobîndite pe ansamblul economiei județului, precum și remarcabilele realizări obținute de multe colective de muncă — la care o contribuție efectivă a avut și generalizarea inițiativelor și experienței înaintate — și-au aflat suprema apreciere în conferirea prin Decret prezidențial a unor prestigioase distincții ale Republicii Socialiste România comitetului județean de partid, consiliului popular județean și unui important număr de unități Industriale și agricole din județ.Este o datorie de mare răspundere a comitetului județean de partid, a celorlalte organe și organizații de partid, a tuturor comuniștilor din județ să inițieze noi acțiuni politico- organizatorice pentru ca pretutindeni experiențele avansate să rodească din plin, pe o scară cît mai largă, să orienteze și să unească strădaniile creatoare ale oamenilor muncii pen tru ca noul să se afirme cu și ma multă vigoare în toate sferele vieți economico-sociale, așa cum ne-, cerut secretarul general ăl partidu lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, I plenara Comitetului Central și a ac tivului central de partid.
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Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist PeruanStimate tovarășe Jorge Del Prado,Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde felicitări, urări de viață îndelungată și noi succese în fruntea Partidului Comunist Peruan, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate și bunăstare ale oamenilor muncii peruani.Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de bunele relații de stimă și respect reciproc, de solidaritate activă existente între partidele noastre, și convingerea că ele vor cunoaște o dezvoltare ascendentă și pe viitor, în interesul ambelor noastre partide, popoare și țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Manifestări omagiale dedicate 
zilei de 23 August

Un eveniment memorabil

în istoria poporului coreean

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu multă plăcere am primit felicitările și bunele urări pe care ați avut •mobilitatea să mi le transmiteți cu ocazia Zilei naționale a Elveției.în numele Consiliului Federal și al meu personal, vă exprim cele mai sincere mulțumiri.
KURT FURGLER

Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările de bine pe care ați avut amabilitatea de a le exprima cu ocazia Zilei naționale a Islandei.
VIGDIS FINNBOGADOTTIR

Președintele Republicii Islanda

Cronica zilei

BUCUREȘTI • Sub genericul „Ani eroici", Consiliul de educație politică și cultură socialistă rești 12—21 amplu litico-ideologice și cultural-educative dedicate împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. în întreprinderi și institute de cercetare, la casele de cultură, biblioteci, în muzeele și teatrele Capitalei vor fi prezentate, în cadrul unor simpozioane și expuneri, marile împliniri ale epocii de aura patriei, denumită, cu justificată mîndrie patriotică, după numele ctitorului României moderne, „Epoca Ceaușescu", aspecte politicii interne și externe științifice a nostru.In cadrul evidențiate toare a actului istoric de la gust 1944 în transformarea ționară a societății românești, contribuția Bucureștilor în obținerea victoriei împotriva trupelor fasciste, rolul conducător al Partidului Comunist Român în desfășurarea revoluției, contribuția armatei române Ia înfrîngerea fascismului. în programul decadei sînt înscrise, de asemenea, o serie de manifestări culturale și artistice care vor o- glindi chipul nou al patriei, trăsăturile eroicei noastre clase muncitoare, ale constructorilor socialismului reflectate în literatură, muzică, artă plastică, cinematografie. 
(Dan Constantin).

al municipiului Bucu- organizează, în perioada august, în Capitală, un program de manifestări po-

partidului și ale profund statuluimanifestărilor însemnătatea vor fi hotări- 23 Au- revolu-

Congresul al IX-lea al partidului, despre perspectivele luminoase deschise de Congresul al XIII-lea al P.C.R. Astfel, la clubul meta- lurgiștilor din Cîmpia Turzii a avut loc simpozionul „Concepția P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul forțelor de producție în dezvoltarea societății socialiste, în perfecționarea vieții sociale." în cadrul întreprinderii „16 Februarie" din Cluj-Năpoca s-a desfășurat simpozionul „Istoria patriei în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu", iar la combinatul de utilaj greu din același municipiu a avut loc dezbaterea pe tema „Probleme esențiale ale dezvoltării economico-sociale a României în lumina documentelor Congresului al XIII-lea al P.C.R.“. De asemenea, la Casa municipală de cultură din ’ Cluj-Napoca s-a deschis expoziția de artă plastică „Omagiu zilei de 23 August". întreprinderea județeană cinematografică a organizat în municipiul Turda și în alte localități proiecții de filme avînd ca temă „Contribuția armatei române la înfrînge- rea fascismului". (Marin Oprea, corespondentul „Scinteii").

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreeneîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central și Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene și poporului coreean prieten un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Coreei de sub ocupația străină.Poporul român se bucură sincer de rezultatele obținute In acești ani de poporul frate coreean sub conducerea Partidului Muncii din Coreea și îi adresează, și cu această ocazie, calde urări de a repurta, în continuare, noi și tot mai mari succese în eforturile pentru transpunerea în practică a hotărîrilor Congresului al VI-lea al Parti-

PHENIAN dului Muncii din Coreea privind construcția socialistă s țării, pentru înfăptuirea năzuinței sale arzătoare de reu- nificare pașnică și independentă a țării, fără nici un amestec din afară.îmi exprim convingerea că acționlnd împreună, !n spiritul prevederilor Tratatului de prietenie și colaborare dintre țările noastre, al hotărîrilor și înțelegerilor la care am ajuns cu prilejul intîlnirilor și convorbirilor noastre de la București și Phenian, raporturile de strînsă prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană se vor dezvolta necontenit, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii, socialismului, destinderii și securității in întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Miercuri, ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară din Republica Populară Angola, condusă de Paulo Teixeira Jorge, prlm-secretar al Adunării Poporului, care efectuează o vizită in țara noastră.Au fost discutate aspecte ale dezvoltării colaborării româno-angoleze in domenii de interes comun și s-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu situația politică internațională actuală.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo, miercuri

după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost înfățișate aspecte din activitatea desfășurată de poporul congolez pentru dezvoltarea econo- mico-socială a patriei sale.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Albert Servals Obiaka, ambasadorul R.P. Congo la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie ți hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 15 august, ora 20—18 
august, ora 20. In țară : Vremea se 
menține călduroasă și predominant 
frumoasă. Cerul, mai mult senin la 
început, va deveni variabil la sfîrșltul 
intervalului în vestul și nordul țării.

Vintul va sufla slab ptnâ la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă dura
tă în sud-estul târli. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șl 22 
grade, mai coborite în depresiunile 
intramontane, iar cele maxime intre 
27 și 37 de grade. Pe alocuri, în cen
trul țării, se va produce ceață. In 
București : Vremea se menține căldu
roasă și frumoasă, iar cerul mal mult 
senin. Vînt slab plnă ta moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 18 
și 21 grade, iar cele maxime Intra 32 
și 35 de grade.

ARGEȘ • în organizarea Comitetului județean de cultură si educație socialistă Argeș, în localitățile argeșene s-a declanșat programul manifestărilor politico- educative și cultural-științifice' sub genericul „Argessis ’85". dedicate aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea și zilei de 23 August, marea sărbătoare a poporului român. între manifestările ce au avut loc în aceste zile enumerăm : la Palatul culturii Pitești, simpozionul „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August — premisă a mărețelor înfăptuiri din epoca de aur a României — Epoca Ceaușescu", urmat de vernisarea expoziției „20 de ani pe verticala construcției socialismului în România" ; la cinematografele „București", „Muscelul", „Unirea", „Pacea" șl „Popular" s-au deschis „Zilele filmului social- politic", precedate de medalionul „Pagini de glorie, pagini de eroism, oglindite în cea de-a șaptea artă" ; la consiliile unice agroindustriale Stîlpeni, Domnești, Topoloveni, Mă- răcineni și Vedea s-a desfășurat dezbaterea „Argeșul, creație de primă mărime a Epocii Ceaușescu" ; în taberele de pionieri s-a ținut simpozionul-dezba- tere cu tema „Hotărîrile forumului tinerei generații — program revoluționar de muncă și viață pentru tinerii patriei noastre" ; „Sub flamura lui august", se intitulează expoziția de carte vernisată în comunele Mozăceni, Rociu, Stolnici, Ștefan cel Mare și Teiu. 
(Gheorghe Cîrstea, corespondentul „Scinteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Meciurile disputata miercuri în etapa a 3-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate : Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea 3—0 (0—0) ; Victoria — S.C. Bacău 2—0 (1—0) ; Universitatea Craiova — Sportul Studențesc 2—1 (2—1) ; Petrolul — Politehnica Timișoara 1—0 (1—0) ; F.C. Olt — Steaua 0—1 (0—0); A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău 2—0 (1-0) ; F.C. Argeș — F.C. Bihor Oradea 0—0 ; Universitatea Cluj- Napoca — F.C.M. Brașov 1—0 (0—0) ; Corvinul — Rapid 9—0 (3—0).tn clasament conduce echipa Dinamo (cu 6 puncte), urmată de Steaua — S puncte (golaveraj inferior) și Universitatea Craiova — 3 puncte. Viitoarea etapă se va desfășura duminică, 18 august.
CAIAC-CANOE. La Mălines (Belgia) încep astăzi campionatele mondiale de caiac-canoe, la care participă sportivi și sportive din 40 de țări,

printre care România, U.R.S.S., R. D. Germană, S.U.A., Iugoslavia, Canada, Australia, Bulgaria, Ungaria, R, F. Germania, Suedia și Noua. Zeelandă. Joi și vineri se vor . desfășura întrecerile din serii și recalificări, simbătă vor avea Ioc semifinalele și finalele probelor pe distanța de 1 000 m, iar duminică sînt programate semifinalele și finalele .probelor pe distanțele de 500 m și 10 000 m.
CICLISM. Tradiționala competiție cielistă „Cupa Voința", ajunsă la e- diția a 29-a, se va desfășura între 27 și 30 august, in cinci etape, pe un traseu însumind circa 500 km. La startul cursei vor fi prezenți rutieri fruntași de la Dinamo, Steaua, Voința București, Metalul Plopeni, Voința Ploiești, CIBO Brașov. Voința Cluj-Napoca, C.S. Brăila, Torpedo Zărnești, Voința Arad, A.S. Hidro Constanta, Mureșul Tg. Mureș, A.S. Muscelul Cîmpulung, C.S.Ș. București.

BIHOR • Apropierea zilei de 23 August prilejuiește desfășurarea unor ample manifestări politico-educative și cultural-artis- tice. Sub genericul „Zilele cărții sociăl-politice", au fost organizate, la biblioteci, librării, cluburi muncitorești, cuprinzătoare expoziții de carte, în cadrul cărora locul de frunte îl ocupă opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, alături de care sînt prezentate apariții editoriale ce evocă organizarea și înfăptuirea, sub conducerea partidului, a actului istoric de la 23 August 1944, participarea activă a României la războiul împotriva Germaniei hitleriste. La casele de cultură din orașele Beiuș, Vașcău, Marghita și Aleșd, la căminele culturale din Nojorid, Holod, Drăgă- nești, Diosig, Ținea, Tileagd, Brat- ca a avut loc expunerea „23 August 1944 — 23 August 1983 —arc de triumf peste un timp eroic", urmată de spectacole omagiale desfășurate sub genericul „August — columnă vie a libertății noastre". în taberele școlare, la cluburile de vacanță sint programate în această perioadă cicluri de evocări ale veteranilor de război, precum și concursul tematic „Viitor de aur — țara noastră are", vizînd popularizarea prevederilor docu- , . •. - .mentelor Congresului al XIII-lea tico-ideologice și cultural-educati- al partidului. Azi, 15 august, la ve cinstea zilei de 23 August, Galeria Nouă din Oradeâ. se ver- !■ ''PȘRtru omagierea aniversării a- • -• doua “decenii 'de' la Congresul alIX-lea al partidului. Astfel, în uzine și secții de pe platforma Combinatului siderurgic Galați au avut loc expuneri cu tema „Doctrina Ceaușescu — strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a gîndirii social-politice și filozofice românești, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare contemporane". Consemnăm, totodată, la loc de cinste, simpozionul organizat de Regionala de căi ferate Galați pe tema „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca cea mai rodnică din istoria țării, epocă de mărețe și luminoase perspective pentru dezvoltarea României". (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

GALAȚI • în județul Galați se desfășoară în aceste zile numeroase și importante manifestări poli-
nisează expoziția „Omagiu Epocii Ceaușescu". (loan Laza, corespondentul „Scinteii").• Marii sărbători națio- la 23 August le sînt dedi- către oamenii muncii din Cluj, odată cu faptele lor

CLUJ nale de cate de județuldeosebite de muncă, și ample manifestări politice și cultural-educative. în întreprinderi și instituții, la case de cultură și cluburi din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Huedin, Cimpia Turzii sint organizate simpozioane și conferințe privind semnificația actului istoric de la 23 August, marile realizări ale poporului român în anii construcției socialiste, îndeosebi după

(Urmare din pag. I)unități industriale s-au acumulat a- numite restanțe la o seamă de sortimente, ceea ce a influențat negativ rezultatele pe ansamblul economiei naționale și a îngreunat funcționarea mecanismului aprovizionării tehni- co-matertale.Analiza cauzelor care au dus la a- ceastă stare de lucruri nesatisfăcătoare atestă că rămânerile în urmă în realizarea producției fizice la anumite sortimente se datorează, în principal, deficiențelor Ce s-au făcut simțite in activitatea unor întreprinderi în organizarea producției și a muncii, în folosirea mașinilor și utilajelor, în gospodărirea resurselor materiale și energetice. Totodată, nu a fost înlăturată încă cu fermitate tendința unor cadre de conducere din anumite unități economice de a acorda prioritate realizării, cu orice preț, a producției valorice, nesoco- tindu-se structura sortimentală planificată. De altfel, așa se explică de ce in primele 7 luni ale anului unele întreprinderi, deși au realizat integral planul la producția-marfă, totuși nu au reușit să-și onoreze toate obligațiile pe care le au față de partenerii contractuali. Or, se știe că fiecare produs, fiecare sortiment are o destinație precisă, riguros determinată în mecanismul echilibrat al dezvoltării economiei naționale. Ca atare, orice încălcare a disciplinei de plan în realizarea producției fizice creează adevărate „-reacții în lanț" pe filiera realizării unui produs sau altuia, dereglează buna desfășurare a activității productive intr-un șir de întreprinderi. Tocmai de aceea, planul la producția fizică poate fi considerat îndeplinit numai dacă se realizează integral toate sortimentele planificate, numai dacă sînt onorate la timp și in totalitate contractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi.

Acestui obiectiv de maximă însemnătate trebuie să-i fie subordonată, în continuare, întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor corfsiliilor oamenilor muncii — atît din unitățile economice care au obținut pînă acum rezultate bune în realizarea producției fizice, dar mai ales din întreprinderile unde în prezent există anumite rămineri în urmă in îndeplinirea. planului la un sortiment sau altul. în acest cadru, o atenție deosebită trebuie acordată, așa cum sub-

rativitate, cu deplină răspundere, toate problemele ce privesc îndeplinirea integrală, la nivelul stabilit, a prevederilor privind exportul, subliniind că aceasta este problema esențială a realizării planului pe anul 1985. In lumina acestor exigențe se impune să se acorde cea mai mare atenție aprovizionării cu prioritate a unităților ce produc pentru export, asigurării capacităților de producție și forței de muncă necesare în acest scop, mobilizării puternice a colectivelor de oameni ai muncii în vederea.

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ev de lumină, 
ev de eroism** — 21
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă —- 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
seM (15 56 78, grădina Boema) : Boe

Realizarea Integrală a producției fizice 
$i a expomiluilinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, realizării integrale a planului la producția de energie electrică, cărbune, petrol, gaze naturale, minereuri și alte materii prime absolut necesare economiei naționale. In aceste domenii nu există nici o limită in depășirea planului, orice creștere suplimentară a producției fiind în folosul progresului economico-social al tării.In ansamblul preocupărilor organelor de partid, ale organelor de conducere colectivă din ministere, centrale industriale și întreprinderi pentru îndeplinirea planului pe acest an, o prioritate a priorităților trebuie să o constituie realizarea integrală, în structura prevăzută în contractele încheiate cu partenerii externi și la un înalt nivel calitativ, a producției destinate exportului. In acest sens, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut guvernului, ministerelor, centralelor și întreprinderilor să soluționeze cu ope-

realizării Ia termen și în condiții de înaltă calitate a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi. Totodată, este riecesar ca realizarea producției destinate exportului să fie urmărită în fiecare întreprindere pe tot fluxul tehnologic, pentru ca loturile de produse să se constituie zi de zi, decadă cu decadă, iar planul din perioadă următoare să fie îndeplinit și chiar depășit, recuperîn- du-se grabnic, acolo unde există, restanțele din prima parte a anului.Experiența a numeroase unități economice ilustrează cu puterea de convingere a faptelor că înfăptuirea exemplară a prevederilor de plan pe acest an la producția fizică și export, în condiții de înaltă calitate și eficiență, depinde acum, în mod ho- tărîtor, de organizarea Ireproșabilă a producției și a muncii, de crearea unui climat de ordine și disciplină desăvîrșite în fiecare întreprindere, de funcționarea ireproșabilă, cu precizie de ceasornic, a întregului mecanism productiv. Numai asigurînd un cadru organizatoric bine pus la

punct, precis, astfel îneît fiecare om să știe exact, zi de zi, ceas de ceas, ce sarcini îi revin lui personal din planul întreprinderii, secției sau compartimentului in care lucrează, numai asigurînd aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă și folosirea deplină, cu înalt randament, a mijloacelor tehnice, numai printr-un control exigent al întregii activități productive pot fi create condiții optime pentru Ca permanent să se obțină în fiecare întreprindere realizări maxime in creșterea producției și eficienței economice. Iată obiectivul principal al acestei perioade, care trebuie să se afle înscris zi de zi pe agenda de lucru a tuturor organizațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii, a colectivelor din toate unitățile economice.Adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, în curs de desfășurare în aceste zile, constituie un bun prilej de afirmare puternică a capacității creatoare și spiritului de bun gospodar ale tuturor oamenilor muncii, care în calitate de proprietari, producători și beneficiari au marea răspundere de a dezbate și adopta în forul autoconduceril muncitorești ample programe de măsuri, prin a căror aplicare riguroasă să se asigure realizarea integrală, în condiții de înaltă calitate și eficiență, a planului pe acest an la producția fizică și la export.Răspunzînd însuflețitoarelor chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din toate unitățile economice au datoria să-și facă un titlu de onoare și de responsabilitate muncitorească din a întîmpina marea sărbătoare națională de la '23 August cu rezultate cit mai bune în îndeplinirea planului la producția fizică, la export, la toți indicatorii calitativi, de eficiență, spre a-și spori contribuția la progresul necontenit, economic și social, al patriei noastre socialiste.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, poporul coreean sărbătorește, astăzi, împlinirea a 40 de ani de la eliberarea patriei sale de sub ocupația străină, eveniment istoric ce s-a înscria ca o importantă victorie în lupta pentru înfrîngerea militarismului japonez în cel de-al doilea război mondial. Expresie a eroismului cu care poporul coreean a luptat pentru afirmarea sa liberă și independentă, eliberarea a deschis pentru „țara dimineților liniștite" calea dezvoltării și progresului, a împlinirilor prin muncă harnică și tenace, virtuți recunoscute ale poporului prieten.După cum se arată intr-o hotărîre a C.C. al Partidului Muncii din Coreea, eliberarea țării în 1945 a prilejuit o cotitură radicală în viața poporului și a revoluției coreene. Dar așa cum este cunoscut, prefacerile democratice și progresiste la care aspirau masele populare nu și-au găsit din păcate cîm.p de manifestare în partea de sud a țării unde a fost instaurat un regim aservit intereselor străine.Din inițiativa Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, în 1948, dînd expresie voinței maselor populare, îndeplinind cu eroism năzuințele supreme ale acestora, idealuri pentru care au militat cu curaj șl abnegație revoluționarii coreeni, în partea de nord a țării a fost proclamată R.P.D. Coreeană, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate care, consolidîndu-și independența în perioada ce a urmat, a desăvirșit eliberarea națională prin eliberarea socială — realitate social Istorică nouă, intîmplnată cu ostilitate de cercurile imperialists mondiale, de adversarii independentei și libertății popoarelor. In perioada agresiuni! imperialiste din 1950—1953, poporul R.P.D. Coreene s-a ridicat cu eroism în a- părarea ființei naționale, a libertății și cuceririlor sale revoluționare, a făcut dovada voinței neclintite de a se dezvolta in libertate șl independență, a invincibilității unui popor care știe să pună mai presus de toate iiăstrSrea ființei sală ’ naționale.Opinia publică progresistă din lumea întreagă, din țările socialiste în primul ..rînd, în acești ani de grele încercări, de eroice jertfe și sacrificii pe care le-a făcut poporul coreean in înfruntarea cu agresorii, și-a manifestat sprijinul și solidaritatea deplină cu cauza dreaptă, cu lupta sa eroică. De îndată ce au fost stinse flăcările războiului, oamenii muncii din R.P.D. Coreeană și-au concentrat forțele a-, supra reconstrucției pașnice. . Animate de puternice sentimente patriotice și revoluționare, masele populare au înlăturat în scurt timp rănile adinei pricinuite de război, au muncit cu abnegație penîru înflorirea patriei lor. a cărei Înfățișare s-a schimbat radical. Prin înfăptuirea politicii Partidului Muncii din Coreea, îndreptată spre dezvoltarea puternică a forțelor de producție, au fost construite zeci și zeci de uzine și combinate moderne ce realizează în numai 4—5 zile echivalentul producției industriale din anul eliberării. Beneficiind de triei și hărnicia făurit o

dament, ceea ce a asigurat sporirea de peste 5 ori a producției de cereale. înflorirea puternică a în- vățămîntului de toate gradele, a culturii și științei, a dus la creșterea generală a gradului de calificare și specializare a oamenilor muncii. Din temelii au fost reclădite orașele și satele, Republica Populară Democrată Coreeană in- fățișîndu-și astăzi cu mîndrie marile sale realizări socialiste.Întîmpinind cu însuflețire istorica sărbătoare a eliberării de acum patru decenii, poporul din R.P.D. Coreeană a obținut noi realizări de seamă in propășirea țării, fiind puternic animat de voința de a depune neslăbite eforturi pentru transpunerea în viață a ho- tărîrilor celui de-al VI-lea Congres al partidului privind valorificarea creseîndă a potențialului economic creat, sporirea eficienței întregii activități, creșterea in continuare a avuției naționale, a nivelului său de trai, material și spiritual.Totodată, mai mult decît orietnd.
40 DE ANI DE LA
ELIBERAREA COREEI

ma, bucuria mea 2 — 19,30 ; (grădina 
Cărăbuș) : Melodii, melodii — 19,30
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) z
Cum se cuceresc femeile — 19,30

cinema
• Pas tn doi : SCALA (11 03 72) —
0,15: 11,30; 14,15; 16,30. VICTORIA
(16 28 70) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20. EXCELSIOR (65 49 *5) — I; 11.15; 
13,30; 15,45: 18; 20
• Tineretul României socialiste s 
SCALA — 19, POPULAR (35 15 17) — 
17; 19
• Valurile Dunării : STUDIO
(59 53 15) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Masca de argint : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15: 17: 19
• Nemuritorii : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11: 13: 15: 17: 19
• Declarație de dragoste : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 10.39, 
COTROCENI (49 48 48) — 15, ARTA

(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,45
• Cei mai frumoși 20 de ani — 
EPOCA CEAUȘESCU : COTROCENI
— 17: 19. PACEA — 17; 19
• Stejar — extremă urgență t PA
CEA (71 30 85) — 15
• Secretul iul Bachusi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
• Primăvară pentru o oră — 9; 11; 
13: 15, Ciuleandra — 16.30; 19; DOI
NA (16 35 38)
• Urmărit : LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 13,15: 15,30: 17,45: 20
• Legenda dragostei t FESTIVAL

aportul crescînd al indus- științei, valorificîndu-și și iscusința, țărănimea a agricultură de înalt ran

poporul coreean este pătruns de voința de a vedea înlăturată anomalia Istorică pe care o prezintă scindarea Coreei, de a nu-și cruța eforturile pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei. Deziderat fundamental al întregii națiuni coreene, atît din Nord, cit și din Sud, reunificarea a constituit și constituie o preocupare constantă a Partidului Muncii și Guvernului R.P.D. Coreene, care au avansat de-a lungul anilor numeroase propuneri constructive în vederea înfăptuirii acestui măreț obiectiv. Este, astfel, bine cunoscută propunerea tovarășului Kim Ir Sen cu privire la formarea unei confederații — Republica Confede- rală Democrată Koryo. Ds a- semenea, așa cum este știut, in scopul creării condițiilor în vederea reunificării, Guvernul R.P.D. Coreene a propus desfășurarea da convorbiri tripartite, la care să participe și S.U.A. Aceste propuneri, exprimînd voința R.P.D. Coreene de a se pune capăt scindării artificiale a națiunii s-âu bucurat și se bucură de un larg sprijin din partea întregului popor coreean, ca și a opiniei publice democratice de pretutindeni, a guvernelor unui mare număr da țări.Ca elemente pozitive pa această linie sa înscriu recenta creare, la inițiativa R.P.D. Coreene, a unul Comitet mixt de cooperare economică, convorbirile între, reprezentanții Crucii Roșii din Nord și din Sud privind organizarea de vizite reciproce între membri? familiilor separate, precum șl soluționarea altor probleme umanitare, contactele preliminare în vederea organizării de convorbiri interparlamentare.In spiritul sentimentelor de caldă solidaritate pe care le nutrește față de cauza dreaptă a poporului coreean, poporul nostru, România socialistă, au fost mereu alături de lupta acestuia, atît în anii grei

ai războiului, cit și în perioada reconstrucției și făuririi noii orin- duiri, a sprijinit și sprijină neclintit eforturile R.P.D. Coreene pentru reunificarea pașnică, democratică, a țării, pentru creareaunei Corei și iubitoare de jin a fost cu reafirmat în lor frecvente, șl Phenian, Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, în documentele comune în demersurile O.N.U., pe plan general.Caracterizînd militantă a tului nostru, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
„România a sprijinit și sprijină in 
mod hotărit politica justă și con
structivă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea, inițiativele șl 
propunerile Republicii Populare 
Democrate Coreene menite să ducă 
Ia împlinirea aspirațiilor naționale 
pe deplin legitime ale întregii na
țiuni coreene, de reunificare inde
pendentă și pașnică a patriei, fără 
nici un amestec din afară".Exprimînd înalta prețuire a poporului coreean față de sprijinul permanent de care se bucură din partea României socialiste, tovarășul KIM IR SEN releva : „Vă 
exprim dumneavoastră, partidului, 
guvernului și poporului român re
cunoștința profundă pentru spri
jinul și solidaritatea activă șt per
manentă față de lupta dreaptă s 
poporului nostru pentru reunifi
carea patriei. Sprijinul hotărit șl 
solidaritatea poporului român și 
ale popoarelor iubitoare de pace 
din lume inspiră poporului nos
tru un mare entuziasm".Cu satisfacție se poate constata că între România și R.P.D. Coreeană, între noastre s-au voltă relații și colaborare. Avînd la bază înțelegerile la care s-a ajuns cu prilejul Intîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, aceste relații se dezvoltă în toate .domeniile de interes comun — pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural — în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare și al declarațiilor comune adoptate.Totodată, țările noastre, Împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele înaintate de pretutindeni iși întăresc cooperarea pe plan internațional în vederea asigurării păcii, pentru reducerea focarelor de tensiune în orice parte a lumii, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea Ia dezarmare, pentru o politică de înțelegere șl respect a independenței naționala a tuturor popoarelor.Cu prilejul marii sărbători jubiliare a eliberării Coreei, poporul român adresează poporului coreean cele mai calde felicitări, urează oamenilor muncii din R.P.D. Coreeană să obțină noi șl mărețe succese în făurirea socialismului, exprimîndu-și, în același timp, convingerea că voința întregii națiuni coreene, de reunificare liberă, pașnică și democratică a patriei sale se va înfăptui, în folosul tuturor coreenilor, din Nord și din Sud, al cauzei păcii și înțelegerii în zona respectivă, ca și în întreaga lume.

pentrulibere, independenta pace. Acest spri- putere și mereu cadrul convorbiri- de Ia București dintre tovarășiiadoptate, țării noastre la internațional, înaceastă poziție partidului și sta- tovarășul arăta :

partidele și statele dezvoltat și se dez- strînse, de prietenie

ELOGIUL PĂCII, AL
(Urmare din pag. I)In fond, știm cu toții că măcar 90 la sută din omenire e înspăimîntată de război și dorește cu ardoare pacea. Analizind istoria, nu cred a greși prea tare afirmind că războaiele sînt opera conducătorilor, a claselor dominante sau gestul nefast al unui grup, al unei clici dominate da Setea de putere, de bogății, ori bolnave de orgoliu și susținut de grupuri de bancheri și producători de arme. Se întimplă, mai ales în istoria modernă și contemporană, că, dispu- nind de un gigantic și perfid aparat de propagandă, grupul belicos să Izbutească să influențeze conștiința popoarelor, să crească strîmb spiri- tualmente, ucigaș de strîmb generații întregi, însuflețindu-le nefasta idee a „necesității" războiului. Așa a procedat clica pangermanistă a lui Wilhelm al II-lea sau fasciștii Iui Mussolini și naziștii lui Hitler. Aceștia și-au făcut din propaganda pentru război o sinistră ideologie, care a generat două cataclisme mondiale și a tras civilizația înapoi cu două secole. Au fost și mai sînt încă regimuri politice care au cultivat, cu precădere, războiul. L-au cultivat deschis sau l-au camuflat sub straiul transparent al propagandei pacifiste. Toate războaiele coloniale s-au dus In numele „civilizației", deși nu erau decît rezultatul politicii nesăbuite și nesătule ds cuceriri și de împărțire, ori reîmpărțire a lumii.

cum au fost cele două războaie mondiale, care au barbarizat pină la disperare și abisuri lumea civilizată insăși. Iar dacă în acest secol războiul s-a manifestat ca o realitate asasină, pacea a devenit, în conștiința omenirii, o necesitate vitală, un ideal, o formă fără de care nu se mai poate trăi. Poporul român a dorit pacea din stringente nevoi vitale și din vocație., Am fost, de-a lungul veacurilor, apărători ai libertății și ai dreptății, pentru că am trăit, totdeauna, numai pe pămîntul nostru de baștină ; nu I-am cucerit de la nimeni. Am trăit din muncă dreaptă și cinstită, nu din prada smulsă de la gura altora.Am avut oameni politici înțelepți care s-ar putea rîndui, cu cinste, printre corifeii păcii. Așa a fost Alexandru Ioan Cuza. Așa a fost Nicolae Titulescu, care a luptat o viață pentru dezarmare, pentru sancționarea provocatorilor de război și a militat pentru apărarea păcii, singura care „îngăduie să se aducă civilizației generale binefacerile creatoare ale geniului uman".în istoria politicii, științei și spiritualității contemporane ținînd seama de firea, de istoria și vocația poporului român, născut cu simțămin- tul colaborării pentru pace și apărător al păcii, ținînd seama de principiile politice ale partidului nostru, de străduința neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care subliniază,

VIEȚIIJcu eroică stăruință, că „problema fundamentală a epocii noastre este preintîmpinarea războiului șl asigurarea păcii", ținînd seama de cumplita amenințare a războiului nuclear, noi, întregul popor român, ne-am angajat cu toate puterile noastre In apărarea păcii. Manifestații, telegrame, apeluri către guvernele , lumii, către cele mai înalte foruri răspunzătoare de soarta omenirii, toate pornita din vatra românească, cer dezarmare, conviețuire pașnică, pace, „în momentul de față, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, problema centrală a vieții internaționale o constituie lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd Ia dezarmarea nucleară, pentru o pace trainică In lume. înarmările au ajuns Ia un asemenea nivel Incit un nou război mondial ar duce la distrugeri incalculabile, ar pune în pericol Însăși existenta omului, creația supremă a naturii".Ar fi monstruos ca omenirea șl splendida el civilizație să se autodistrugă. Știm cu toții de unde pornește absurditatea și monstruozitatea în nebuna cursă a înarmărilor nucleare. într-un crater de vulcan, gata să erupă, nu se mal poate trăi. Se poate doar Inebunl de groază. Credem, totuși, în gîndul cel bun al celor care răspund de soarta omenirii, care, pină la urmă, trebuie să triumfe. Șl triumfă.
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9! 12; 16: 19
• Ața bunic, așa nepot s BUZEȘtl
(50 43 58) — 14; 16: 18
• Secretul Apollonlel : DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15; 17; 19
• Joe Limonada ; LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30: 19,30. la grădină — 20.45, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15: 17;
19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20
• Paloș contra paloș : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17.45; 20
• Doctorițele ! MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19

• Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,45; 14,30: 17,15: 20 
® Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12: 15,30: 13,30
e Filiera I I CAPITOL (16 29 17) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, Ia gră
dină — 20,45
• Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45, FAVORIT (54 31 70) - 9; 12; 16; 
19. GLORIA (47 46 75) — 9,15; 12.15; 
15.45: 18,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19
• Ciinele electronic : TIMPURI NOI 
(15 6110) — Si; 11; 13,15; 16,30; 17,45; 20

® Yankeii s FEROVIAR (30 51 40) — 
9: 12: 16; 19. la grădină — 20.45
® Cursa infernală : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13.20; 15,45; 18; 20, Ia grădină — 21, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18; 20,15
© Superman : UNION (13 49 04) — 
10: 13; 16; 19, FERENTARI (80 49 85) 
— 9: 12: 16; 19; MUNCA (21 50 97) — 
15.30: 19
• Atenție la Pană de vultur ; VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
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UN IMPERATIV PRIMORDIAL

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR 

TRECEREA LA DEZARMARE!
Kpel al organizației „Știința pentru pace"

ROMA 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Roma, profe
sorul Antonio Zichichi, președin
tele Comitetului internațional „Ști
ința pentru pace", a adresat un 
apel pentru ca, în întreaga lume, 
știința să aibă drept țeluri pacea 
și dezvoltarea. El a cerut, de ase
menea, țărilor avansate din punct 
de vedere tehnologic să renunțe la 
politica „secretelor in domeniile 
științifice", îndeosebi în sfera in
dustriilor nucleare, pronunțindu-se,

totodată, pentru reducerea cursei 
înarmărilor nucleare, pentru renun
țarea la armamentul 
ce in ce mai sofisticat 
agenția Kuna.

Vorbitorul a amintit.
10 000 de oameni de știință din di
ferite țări ale lumii au semnat 
„Manifestul de la Erice împotriva 
armelor nucleare", in favoarea 
păcii, pentru salvgardarea civiliza
ției omenești.

nuclear din
— relatează

totodată, că

’ 70 la sută din populația Islandei se pronunță
J pentru denuclearizarea Nordului Europei k TOKIO 14 (Agerpres). — Intr-un “ interviu acordat ziarului nipon în-
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MOSCOVA ZIUA NAȚIONALĂ A R. P. CONGO

Un interviu al tovarășului Mihail Gorbaciov

„Akahata", conducătorul Asociației de luptă pentru o Islandă fără baze militare străine, Gudmandor Ger- gensen, a subliniat că majoritatea compatrioților săi se pronunță pentru retragerea trupelor americane din Islanda și pentru crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, relatează agenția i T.A.S.S. El a adăugat că existența unor obiective nucleare în țara sa creeazăț 
ț 
ț 
î 
ț 
ț

4 S.U.A. pot să ajungă la un acord 
’ privind încetarea producției de 
ț uraniu și plutoniu, destinată arme- 
i lor nucleare, cu încrederea că orice Ț încălcare a acordului ar putea fi 4 detectată — transmite agenția Reu- 
’ ter. Un asemenea acord — se sub- 
ț liniază in studiu — ar constitui 
t un pas important spre limitarea 
’ numărului de încărcături nucleare. L Verificarea respectării 
I este posibilă, intrucit

pericolul atragerii acestei țări tr-un război. Sondajele de opinie, a menționat Gergensen, arată că 70 la sută din islandezi se pronunță pentru crearea unei zone lipsite de arme nucleare în regiunea geografică respectivă. Guvernul și parlamentul au adoptat recent o hotărire privind interzicerea aducerii de arme nucleare în Islanda, iar organizațiile de luptă pentru pace vor milita ca această hotărire să fie îndeplinită neabătut.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Președintele interimar al Comitetului special al O.N.U. pentru drepturile inalienabile ale poporului palestinian, Oscar Oramas-Oliva, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare in care subliniază că privește cu cea mai mare îngrijorare o serie de acțiuni și practici israelie- ne în teritoriile arabe ocupate, men- ționind unele dintre acestea, relatează agenția KUNA. In document se apreciază că astfel de măsuri sînt menite să forțeze pe palestinieni să-și părăsească pământurile și să faciliteze anexarea teritoriilor ocupate, subliniindu-se că ele „pot numai să exacerbeze în continuare tensiunile și conflictul în zonă, constituind astfel o amenințare cres- cîndă pentru pacea și securitatea internațională".„Comitetul — se arată în scrisoare — și-a exprimat în repetate rin- duri cea mai mare preocupare față de astfel de acțiuni și practici care constituie o gravă violare a drepturilor poporului palestinian și a obligațiilor internaționale ale Israelului și pun un serios obstacol în calea eforturilor internaționale pentru realizarea unei soluții cuprinzătoare, juste și de durată a problemei palestiniene, nucleul conflictului din Orientul Mijlociu".
în favoarea reducerii armamentului nuclear

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Trei fizicieni de la Universitatea 
Princeton, din S.U.A., — Frank von 
Hippie, Barbara Le vi și David 
Albright — afirmă, intr-un studiu 
publicat în revista „Scientific Ame
rican", că Uniunea Sovietică și

i acordului 
intrucit prin meto-

dele existente poate fi detectată ’ 
virtual producția materialelor des- l 
tinate oricărui tip de arme nu- , 
cleare. }

In cadrul conferinței de presă i 
organizate la Washington pentru ’ 
prezentarea studiului, amiralul a- I 
merican în retragere Noel Gay- i 
Ier a confirmat veridicitatea con- j 
cluziei studiului, apreciind că sis- i 
tarea producției de asemenea, ma- ’ 
teriale ar putea să pună bazele Ț 
pentru un acord mai larg privind i 
distrugerea stocurilor excesive de j 
arme nucleare. „Acum, problema i 
nu mai constă în a găsi arme su- , 
ficiente pentru ținte, ci a găsi su- ț 
ficiente ținte pentru atîtea arme f 
nucleare" — a spus Gayler. *

AMMAN 14 telul comun s-a Întrunit la cuta situația ocupate și practicile forțelor de ocupație israeliene împotriva palestiniene, informează Q.N.A.

Adunarea solemnă de la PhenianPHENIAN 14 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Coreei de sub dominația străină, la Phenian a avut loc, miercuri, o adunare solemnă, transmite agenția A.C.T.C. In prezidiu au luat loc Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, Kim Giăng II, membru al

Biroului Politic, secretarP.M.C., alte cadre din partid și de stat co-Prezidiului al C.C. al conducerea reene.Raportulevenimentuluizentat de Kang Song San, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.
decu privire la importanța aniversat a fost pre-

Raportul anual al F.A.O. relevă persistența 
fenomenelor de foamete în țările în curs 

de dezvoltareROMA 14 (Agerpres). — La Roma 
a fost dat publicității raportul anual al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). In cuvintul introductiv, directorul general al F.A.O., Edouard Saouma. subliniază necesitatea adoptării unor măsuri de sprijinire a eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare, în vederea stimulării sectorului lor agricol, pentru satisfacerea. într-o măsură cît mai mare din resurse interne, a necesităților de hrană ale populației. Raportul relevă că deși, la nivel mondial, se constată o creștere a producției

agricole, foametea și sărăcia persistă intr-o serie de țări în dezvoltare din Africa, Asia rica Latină — informează internaționale de presă, mondială de cereale a fost anul trecut de 1 780 milioane tone, concentrată insă, în esență, in marile țări producătoare occidentale.Decalajele între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare sînt evidențiate și în funcție de indicele principalelor produse agricole de export ale statelor „lumii a treia", inferior, cu 14 la sută, anul trecut, nivelului din perioada 1979—1981.

curs de și Ame- agențiile Recolta

(Agerpres). — Comi- iordaniano-palestinian Amman pentru a dis- din teritoriile arabepopulației agenția
— în ca-BEIRUT drul unei Libanului, ședințele Camerei Deputaților, Hussein Husseini. au discutat probleme legate de reluarea activității guvernului de uniune națională.După cum a declarat Hussein Husseini, au fost examinate unele modalități de constituire a unui guvern sau de extindere a componentei actualului cabinet — transmite agenția Reuter.

14 (Agerpres). întrevederi, președintele Amin Gemayel, și pre-

Situația din UgandaKAMPALA 14 (Agerpres). — Conducerea mișcării de gherilă este cea care nu s-a prezentat la tratativele programate la Dar Es Salaam, însă poarta rămîne deschisă pentru aceste negocieri în vederea păcii și stabilității în Uganda — a declarat ministrul de externe Olara Otunu.în cadrul unei conferințe de presă Ia Kampala, el a făcut, miercuri, această declarație, arătind condițiile în care a eșuat tentativa de negocieri din capitala tanzaniană, unde noul șef al statului ugandez, Tito Okello, a făcut, marți, o vizită de cîteva ore în așteptarea unei delegații a Armatei de Rezistență Națională (N.R.A. — principală mișcare de gherilă) fără ca întîlnirea să aibă loc. • ' ’De la venirea sa la putere — relatează agenția China Nouă — Tito Okello a adresat repetate apeluri mișcărilor de gherilă care au luptat împotriva președintelui răsturnat Milton Obote, invitîndu-le să participe la negocieri.Potrivit mai multor relatări ale a- gențiilor de presă, între care și China Nouă, N.R.A. ar fi ocupat Ma- saka, al treilea oraș al țării, și alte orașe importante din vestul Ugandei.La aceeași conferință de presă, generalul de brigadă Zedi Maruru, membru al Consiliului Militar, a negat că N.R.A. ar fi cucerit vreun oraș în vestul Ugandei.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agențieiT. A.S.S., Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., a relevat că. adoptind hotărirea privind moratoriul unilateral referitor la orice fel de explozii nucleare, Uniunea Sovietică s-a condus nu după criterii; aritmetice, ci după considerente politice principiale, după năzuința de a contribui la încetarea cursei înarmărilor nucleare, de a stimula în această direcție precum și alte _state arme nucleare, cetarea totală riențelor cu crearea unei experiențe. Moratoriul— constituie un pas important pe calea spre încetarea perfecționării continue a armelor nucleare aducătoare de moarte. Totodată, cu cit se va prelungi mai mult moratoriul asupra experiențelor, cu atît va fi mai rapid procesul de „imbătrinire" a armelor acumulate.Referindu-se la problema controlului. in contextul propunerii privind încetarea experiențelor M. Gorbaciov a arătat tățile tehnico-științifice iU. R.S.S., în S.U.A. și i asigură nivelul necesar dine că o experiență chiar și de o putere mică — va putea fi depistată și va deveni cunoscută.Acțiunile unilaterale vizînd înce-

Statele Unite, posesoare de Țelul nostru este inși generală a expe- arma nucleară, nu oarecari pauze intre a spus el
inse în- dar ex

R. P. CHINEZA

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al guvernului BRAZZAVILLECu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Populare Congo, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Partidului Comunist Român, al guvernului și al poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului congolez prieten.Exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite împreună cu ocazia vizitei dumneavoastră în România, raporturile de prietenie, solidaritate și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și înțelegerii in lume.

• nucleare, că posibili- existente în în alte țări de certitu- nucleară —

tarea experiențelor nucleare nu pot, desigur, soluționa pînă la capăt problema încetării generale și totale a experiențelor cu arma nucleară — a arătat el. Pentru ca această problemă să fie soluționată, o dată pentru totdeauna, este necesar un acord internațional, care, pe lingă angajamentul corespunzător, ar urma să prevadă și un sistem adecvat de măsuri in domeniul controlului — atît pe plan național, cit și pe plan ternațional. Uniunea Sovietică pronunță pentru control asupra cetării experiențelor nucleare, nu dorește ca încetarea acestorperiențe să fie substituită prin continuarea lor în prezența observatorilor.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a reamintit, în context, că problema încetării generale și totale a experiențelor cu arma nucleară nu este deloc nouă. Cu cîțiva ani în urmă, ea a fost examinată detaliat in cadrul negocierilor tripartite dintre U.R.S.S., S.U.A. și Anglia. Atunci au fost examinate în amănunt și problemele controlului. In multe privințe părțile au fost aproape de a ajunge la o ciprocă, dar S.U.A. aceste tratative.Uniunea Sovietică a petate rinduri Statelor Unite să fie reluate tratativele și le adresează și acum apelul la încetarea totală a experiențelor cu arma nucleară — a declarat Mihail Gorbaciov.

întelegere re- au întreruptpropus in re-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

aniversează

PreocupăriBEIJING 14 (Agerpres). — Politica financiară a R.P. Chineze în al doilea semestru al anului în curs se va concentra asupra eliminării deficitului bugetar — estimat la 3 miliarde yuani — in vederea menținerii echilibrului între venituri și cheltuieli — a declarat chinez al ției China țională pe relevat că presupune
Wang Bingqien, ministrul finanțelor,Nouă. La probleme atingerea adoptarea

potrivit agen- o întilnire na- financiare, el a acestui obiectiv de măsuri eficiente, intre care îmbunătățirea ac-

de conducere a întreprinde- rezultatelor economice obți- industrie și comerțul exte-
politicii financiare tivității rilor, a nute in rior.Ministrul chinez a subliniat, în context, că există toate premisele pentru atingerea obiectivelor fixate in acest domeniu, avind în vedere că veniturile statului in primele șapte luni ale anului s-au ridicat la 99,56 miliarde yuani — cu 20 la sută mai mult decit în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Pentru accelerarea negocierilor de pace 
Centralăin America

Poporul astăzi un morabilul pendenței păt dominației coloniale și a deschis o nouă pagină în istoria țării sale.Stat situat în zona Africii ecuatoriale (suprafața — 342 000 kmp: populația — 1,5 milioane locuitori) Republica Populară Congo dispune de apreciabile bogății ale solului și subsolului, a căror existență a stîrnit multă vreme poftele acaparatoare ale monopolurilor occidentale. Capitalul străin să-și mențină pozițiile dominante și în perioada imediat proclamării independenței. Dar re- . voluția din 13—15 august 1963 a răsturnat de la putere cercurile conducătoare legate de interesele neocolonialiste, inaugurind o etapă nouă, de adinei prefaceri progresiste în viața țării. Ca o expresie a voinței întregului popor, în perioada care s-a scurs de atunci — și mai ales incepind din 1969, cînd a luat ființă Partidul Congolez al Muncii — de măsuri cal bazele au dat un rilor de lichidare a înapoierii moștenite din trecut. Pămintul și bogățiile subsolului au fost naționalizate ; statul și-a instaurat controlul asupra întreprinderilor din industria textilă, a zahărului, a cimentului ; a început realizarea unor obiective economice de importanță capitală pentru accelerarea mersului înainte al țării. Printre acestea din urmă la loc de frunte se situează construirea nou-

congolez ____sfert de veac de la me- act al proclamării inde- naționale, care a pus ca-

a încercaturmătoare

au fost adoptate un șir care au schimbat radi- economiei congoleze și puternic impuls efortu-

lui traseu al liniei ferate care străbate munții Bamba, stabilind o legătură directă intre regiunile bogate din interior și Oceanul Atlantic. Aceasta va face posibilă sporirea capacității anuale de transport de la 3,6 milioane tone la 6 milioane tone. Tot în cadrul planului de dezvoltare economică pe 1982—1986 se preconizează construirea a două complexe de prelucrare a lemnului la Pointe Noire și Likinda, asfaltarea a 1 500 km de șosele, extinderea cu 33 la sută a suprafețelor agricole, sporirea pînă la 6 milioane tone a producției de petrol.Animat de sentimente de solidaritate militantă cu lupta 'tinerelor state africane pentru consolidarea independenței, poporul român urmărește cu viu interes eforturile depuse de poporul congolez pe calea făuririi _unei vieți_noi. Republica Republica statornicit colaborare, mereu ascendentă. Un moment de cea mai mare însemnătate in această evoluție l-a constituit întîlnirea la nivel înalt de la București, din mai a.c., dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Denis Sassou Nguesso. Tratatul de prietenie și colaborare intre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo, acordurile și înțelegerile convenite cu acest prilej au deschis ample perspective conlucrării bilaterale, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei făuririi unei lumi drepte.

între Socialistă România și Populară Congo s-au relații de prietenie și care cunosc o evoluție

mai bune' și mai
BOGOTA 14 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe ai țărilor membre ale Grupului de la Conta- dora (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) se vor reuni la 23 august în orașul columbian Cartagena cu omologii lor din Argentina, Brazilia, Peru și Uruguay în vederea examinării căilor și modalităților de accelerare a negocierilor de pace în America Centrală, a declarat la- Bogota șeful diplomației columbiene, Augusto Ramirez Ocampo. Ultimele patru state menționate au format recent un „grup de sprijinire" a inițiativelor și eforturilor de pace ale „Grupului de la Contadora", — aceasta fiind prima reuniune comu-

nă a reprezentanților celor două grupuri.„Grupul de la Contadora" s-a în- tiinit ultima oară la nivel ministerial la 28 iulie la Lima, după ce cu o săptămînă mai devreme fusese elaborat la Ciudad de Panama proiectul unui „plan de acțiune" menit să impulsioneze convorbirile de pace în regiunea centroamericană.MANAGUA 14 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei la Managua, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a făcut un nou apel către guvernul costarican cerîndu-i să accepte dialogul bilateral propus de „Grupul de la. Contadora". în. vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări.

ZIUA INDEPENDENȚEI INDIEI

Autoritățile de la 
represiunilePRETORIA 14 (Agerpres). — Autoritățile rasiste de la Pretoria continuă represiunile împotriva populației majoritare, la „adăpostul" stării de urgență declarate la 21 iulie în 36 de districte ale țării.Potrivit agențiilor internaționale de presă, în cursul violentelor ciocniri între'demonstranți și forțele de

(DIN ACTUALITATEA ECONOMICA?)

Tensiune în relațiile comerciale interocci denia leDeși pare ciudat, la prima vedere, anunțarea deciziei guvernului japonez de a aproba detaliile programului de acțiune pentru următorii trei ani, vizînd deschiderea mai largă a pieței nipone către produsele străine, a avut darul să accentueze tensiunea în relațiile comerciale dintre principalii parteneri occidentali — S.U.A., Japonia, Piața comună — în loc să atenueze încordarea existentă în cadrul acestor raporturi.Programul vizează șase mari domenii comerciale, inclusiv simplificarea procedurilor de import, modalitățile de operare a unor noi reduceri tarifare, facilitarea accesului pe piața niponă a capitalului din țările partenere, importuri speciale din aceste țări spre a se ajunge la diminuarea deficitului comercial masiv al acestora. Anterior deciziei amintite, guvernul de la Tokio anunțase, în ultima decadă a lunii iunie, aplicarea unor prime măsuri din cadrul acestui program : reducerea cu 20 la sută a țaxelor vamale la peste 1 800 de produse industriale, piscicole.Efectul invers a apărut imediat. 
„Guvernul american a primit fără 
entuziasm programul anunțat la 
Tokio" — relata de la Washington agenția Reuter. „Deși un efort pe 
termen lung este bine venit, o in
trare in vigoare mai rapidă (programul intră în acțiune abia în 1986 — n.r.) ar contribui la rezol
varea problemelor comerciale cu 
care sintem confruntați" — declara purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Larry Spe.akes, citat de aceeași agenție. Sentimentul că noul program nu-și va atinge scopul este dominant in S.U.A-, cu atit mai mult, cu cît, doar la o zi de la publicarea sa, statistici oficiale, date publicității chiar în capitala niponă, relevau un excedent comercial lunar record al Japoniei, în iunie (șase miliarde dolarii), pre- cizîndu-se că exporturile s-au cifrat la 14,28 miliarde de dolari, iar importurile la 8,56 miliarde de dolari. Totodată, de la Washington, se relata că deficitul comercial al S.U.A. în raporturile economice cu Japonia a atins, în aceeași lună, 4,57 miliarde de dolari, totalizînd pe primele șase luni ale anului 23,9

miliarde dolari. Ceea ce a făcut pe specialiști să aprecieze că dacă lucrurile vor continua în același ritm deficitul comercial american în relațiile sale economice cu Japonia va totaliza pe anul în curs 45 de miliarde, față de 37 miliarde în 1984.Aceste aspecte concrete au ridicat cu -cîteva grade „temperatuia" raporturilor respective. La o conferință de presă,, ținută la Washington, senatorul Frank Murkowski, președintele grupului de lucru senatorial privind politica internațională comercială, n-a mai folosit un

a represaliilor comerciale reciproce.Nervozitatea crescîndă a oamenilor de afaceri nord-americani și reflexul ei în forurile legiuitoare sînt, în egală măsură, determinate și de ofensiva crescîndă — ca o contrapondere Ia concesiile în domeniul comercial făcute de niponi — a concernelor japoneze pe piața americană, pentru construirea unor uzine chiar pe teritoriul S.U.A. Astfel, „Toyota" intenționează să construiască în S.U.A. o uzină cu capacitatea de 200 000 de autoturisme pe an. De asemenea, vor construi aici uzine și societățile
O Noi evoluții in „triunghiul contradicțiilor" : S.U.A. — Japonia 
- Piața comună @ Paradoxurile și neajunsurile unui „program 
de atenuare a deficitelor" in schimburile comerciale ® „Dinte 
pentru dinte" sau tendința de instituționalizare a „represaliilor" 

comerciale

agricole, și ton diplomatic, ci a criticat dur inițiativele nipone : „In condițiile 
actuale, în care situația comercială 
se deteriorează de la o zi la alta, 
ne așteptam la mai mult de la gu
vernul japonez. Este prea puțin, iar 
restricțiile in timp asupra majori
tății propunerilor sint inacceptabi
le. Pur și simplu, nu acesta este 
tipul de program de acțiune pe 
care îl așteptam". Avertizind asupra consecințelor unei crize în relațiile comerciale nipono-america- ne, Sam Gibbson, președintele subcomitetului pentru probleme comerciale al Comitetului pentru căi și mijloace al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A., declara, la rîndul său, zilele trecute: „Con
gresul va aproba cu siguranță mă
suri legislative protecționiste dacă 
Japonia nu va face eforturi deose
bite pentru reducerea excedentului 
său comercial în raport cu Statele 
Unite. Mesajul meu este simplu și 
direct : nu putem continua pe a- 
ceastă cale... trebuie să vă spun 
că sintem intr-o situație de criză". Cu alte cuvinte, „dinte pentru 
dinte", cum nota — nu demult, „JAPAN ECONOMIC JOURNAL", referindu-se tocmai la tendința tot mai evidentă de instituționalizare

„Mazda" și „Nissan". Specialiștii apreciază că, după intrarea în producție a uzinelor respective, volumul producției în cadrul uzinelor japoneze din S.U.A. va ajunge la. 1 200 000 de automobile anual, ega- lînd producția societății americane „Chrysler".Industria automobilelor nu este singurul front al confruntării ame- ricano-nipone, pe teren propriu — cum s-ar spune. Și cunoscuta societate japoneză „Canon" a anunțat că iși va accelera planurile privind construirea unei întreprinderi pentru echipamente de birou în Statele Unite. Lucrările ar fi trebuit să înceapă în 1988, dar „Canon", care își plasează aproximativ 40 la sută din totalul vînzărilor sale în S.U.A. și Canada, și-a propus să treacă la realizarea întreprinderii respective încă înainte de sfîrșitul anului în curs pentru a nu pierde din cauza eventualelor retorsiuni comerciale, piața Statelor Unite. Un alt „front", deschis recent și care provoacă îngrijorare, îl constituie finanțarea de către firme nipone a unor proiecte de cercetare în universitățile din S.U.A. De regulă, companiile străine furnizau fonduri în schimbul licențelor care să le permită să

producă și să comercializeze rezultatele obținute. Dar acum cercurile americane interesate sînt preocupate ca nu cumva, cu timpul, „musafirii nepoftiți" să nu obțină și dreptul de a-și introduce propriii specialiști în laboratoare. Și atunci...Cit privește Piața comună, aceasta a reacționat cu prudență la programul primului ministru Yasu- hiro Nakasone, făcîndu-și cunoscută poziția prin declarația lui Willy de Clerq, membru al Comisiei C.E.E. însărcinat cu problemele externe, care a precizat că programul „va fi examinat cu atenție" înainte de a se face o evaluare finală. Dar vest-europenii au arătat de atîtea ori, și o dată mai mult cu prilejul recentului turneu în Europa occidentală al premierului nipon, că se simt frustrați de politica economică promovată la Tokio, politică ce a dus, anul trecut, la un deficit al C.E.E. de 12 miliarde de dolari în raporturile bilaterale cu Japonia. De altfel, îndulcind tonul, după declarația potrivit căreia masivul dezechilibru comercial dintre Japonia, pe de o parte, și Piața comună și S.U.A., pe de altă parte, s-ar datora exclusiv cursului inalt al dolarului pe piețele occidentale șl eșecului industriilor vest-europe- ne de a-și reinnoi echipamentele și producția, premierul Nakasone a- firma la întoarcerea din Europa : 
„Sintem mai conștienți ca aricind 
că este esențial să evităm războaie
le comerciale cu partenerii occi
dentali". Programul anunțat pare că se înscrie pe linia conținutului acestei declarații, dar, cum se apreciază in cercurile observatorilor asupra evoluțiilor din „triunghiul contradicțiilor" S.U.A. — Japonia — Piața comună, deocamdată, așa cum o arată cifrele seci, există o mare distanță intre realitatea raporturilor comerciale dintre cei trei parteneri și declarațiile publice de bunăvoință și chiar programele administrației nipone.Ceea ce multiplică fricțiunile, alimentează tensiunile existente, îm- pietind nu numai asupra raporturilor economice dintre „cei trei", ci și la scară globală, alimentînd pro- tecționismul și stimulind măsuri cu caracter discriminatoriu în comerțul internațional.

Valentin PAUNESCU

Pretoria continuă 
antipopularepoliție, care au continuat marți în diferite localități din R.S.A.. alte 6 persoane au fost ucise și 22 arestate. Astfel, numărul morților în cursul unei săptămini de represalii, înregistrat în acele „townships" — rezervații pentru negri, se ridică la 75.Un raport al Institutului pentru relații rasiale, din Johannesburg, relevă că din septembrie 1984 și pînă in prezent 601 persoane, în cea mai mare parte negri, și-au pierdut viața în ciocnirile cu forțele de poliție. In aceeași ordine de idei, se amintește că în 1976, în cursul manifestațiilor de la Soweto, in apropiere de hannesburg, 575 de persoane au■ ucise de poliția rasistă.CANBERRA 14 (Agerpres). — ___vernul. australian a aprobat acțiunile ce urmează a fi întreprinse împotriva regimului de apartheid din Republica Sud-Africană, a declarat ministrul afacerilor externe al Australiei, Bill Hayden. EI a spus — anun- țind decizia guvernului său — că în principiu au fost luate o gamă largă de hotărîri concrete în acest sens, dar nu a furnizat amănunte.PARIS 14 (Agerpres). — Lupta forțelor democratice din Republica Sud-Africană împotriva apartheidului a intrat într-o nouă fază — se spune într-o declarație a Biroului Politic al P;C. Francez, publicată de ziarul „L’Humanite". Sfidînd autoritățile regimului minoritar de la Pretoria, care și-au înăsprit și mai mult politica de teroare, forțele democratice sud-africane dislocă bazele rasismului — arată documentul P.C.F.
r
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în istoria milenară a poporului indian ziua de 15 august marchează o dată memorabilă: in această zi, cu 38 de ani în urmă, marea țară din Asia și-a proclamat independența, cucerită după o grea și îndelungată luptă împotriva dominației străine.Descătușînd energiile creatoare ale poporului, actul independenței a deschis perspectiva lichidării consecințelor colonialismului — înapoierea economică, ravagiile foametei și epidemiilor, analfabetismul. Pornind pe calea dezvoltării libere, poporul indian a trecut la adoptarea măsurilor necesare pentru depășirea subdezvoltării și modernizarea vieții economico-so- ciale — pînă atunci economia indiană fiind orientată unilateral, corespunzător intereselor monopolurilor străine. Pe linia acestor eforturi s-a înscris naționalizarea unor sectoare de bază ale economiei — industria, băncile, companiile de asigurare. S-au pus temeliile unei industrii naționale, crein- du-se ramuri noi — siderurgia, metalurgia, construcțiile de mașini, electronica și electrotehnica, construcția de nave etc., bazate pe cuceririle avansate ale științei și tehnicii. Rezultate deosebite au fost obținute in timpul celui de-al șaselea plan cincinal, care s-a încheiat la 31 martie 1985, perioadă în care ritmul de dezvoltare al economiei a fost de 5 la sută pe an. Totodată, s-au obținut rezultate bune în agricultură, sector în care lucrează cea mai mare parte din cei 730 milioane locuitori ai țării.Așa cum a declarat primul ministru, Rajiv Gandhi, în noul plannistru, Rajiv Gandhi, în

cincinal — cel de-al șaptelea — India „va continua războiul împotriva vechilor noștri dușmani — sărăcia, șomajul, bolile, ignoranța". Se prevede continuarea politicii de industrializare a țării, de modernizare a agriculturii, de dezvoltare a învățămintului de toate gradele, de creștere a nivelului de trai al poporului.In decursul acestor ani, relațiile de , prietenie și cooperare dintre România și India s-au extins și adincit continuu, pe plan politic, economic, tehnico-științific și in alte sfere de activitate. La evoluția pozitivă a acestor raporturi o contribuție deosebită au adus vizitele reciproce și convorbirile la cel mai înalt nivel, care au evidențiat largile posibilități de colaborare pe multiple planuri pe care le oferă economiile României și Indiei, aflate în plin proces de dezvoltare. Ca membre ale „Grupului celor 77“ și, în același timp,' în cadrul mișcării de nealiniere, la ale cărei activități țara noastră participă în calitate de invitat, România și India conlucrează rodnic pentru a-și aduce contribuția la soluționarea politică a problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul dezvoltării libere, independente a fiecărei națiuni, al păcii și progresului general.Dezvoltarea și adîncirea continuă a relațiilor prietenești româno-in- diene pe multiple planuri corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale celor două țări și popoare, slujind, totodată, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
— Pre-DELHI 14 (Agerpres). ____ședințele Indiei, Zail Singh, într-o declarație radiotelevizată, rostită cu prilejul marcării a 38 de ani de la proclamarea independenței țării, a subliniat că India acționează ferm pentru întărirea păcii și securității internaționale, pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, pentru extinderea colaborării internaționale și instaurarea unei noi ordini economice. în Iunie. Referindu-se la realizările obținute în anii independen-
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O.N.U. A DIFUZAT DE CURIND UN FILM INTITULAT „A FI TINAR", 
PENTRU A MARCA ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI, pe care îl sărbătorim în acest an, potrivit unei hotărîri a Adunării Generale a O.N.U. Filmul, ale cărui cadre au fost trase în Peru, Irlanda de Nord, Japonia, Ruanda, U.R.S.S. și S.U.A., ilustrează temele generoase ale devizei sub care se desfășoară Anul Internațional al Tineretului -„Participare, Dezvoltare, Pace" - aducind un omagiu entuziasmului și angajării de care dă dovadă tineretul lumii de astăzi în abordarea și căutarea soluțiilor la marile probleme ale omenirii.tarea soluțiilor la marile probleme ale

ÎNTR-UN INTERVIU acordat televiziunii austriece, ministrul apărării al Franței, Charles Hernu, a arătat că țara sa nu intenționează să participe în vreun fel la proiectele legate de realizarea „Inițiativei de apărare strategică" a S.U.A. — relatează agenția T.A.S.S.
în vîrstă de 36 de ani, au fost puși miercuri, oficial, sub acuzare de asasinat, incendiere și conspirare în legătură cu scufundarea, la 10 iulie, în portul neozeelandez Auckland, a principalei nave „Rainbow Warrior" a organizației ecologiste Greenpeace.

CAZUL „RAINBOW WARRIOR". , Un bărbat și o femeie, numiți, conform documentelor de identitate aflate asupra lor, Alain Jacques Turenge, în vîrstă de 33 de ani, și Sophie Fredericque Clair Turenge,
FESTIVITATE. în orașul Rawalpindi, în prezența președintelui Mohammad Zia-ul Haq și a altor oficialități pakistaneze a avut loc o festivitate consacrată sărbătoririi celei de-a 38-a aniversări

★ței, el a subliniat necesitatea accelerării progresului social-economic și tehnico-științific al țării, o etapă însemnată în această direcție con- stituind-o îndeplinirea prevederilor celui de-al VII-lea plan cincinalcelui de-al VII-lea 1985—1990.în încheiere, președintele republicii a adresat un apel întregului popor pentru întărirea unității naționale și a integrității teritoriale a Indiei.
de Ia obținerea independenței de stat a Pakistanului — informează agenția China Nouă. Șeful statului pakistanez a adresat cu acest prilej un mesaj națiunii.R.D.P.’ LAOS ARE 3 5S5 000 LO
CUITORI, indică rezultatele primu
lui recensăminț al populației din 
această țară, efectuat in luna mar
tie.
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UNITAȚI NAVALE DIN CHILE 
ȘI S.U.A. participă, incepind de marți, la exerciții comune în zona litoralului chilian — informează agențiile France Presse și Prensa Latina. Operațiunile navale — care fac parte din manevrele denumite „Unitas" — vor dura pînă la 13 septembrie.

DECES. Lomami Tshibamba, unul dintre cei mai importanți scriitori zairezi de limbă franceză, a încetat din viață Ia Kinshasa, la vîrstă de 71 de ani. După cum relatează agenția zaireză de știri (A.Z.A.P.), printre cele mai cunoscute romane ale acestui autor se numără „Ngando" — care a primit premiul special la tîrgul de carte de la Bruxelles — din 1948 — „Gemena" și „Londela".
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