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In întâmpinarea marii noastre sărbători naționale

MUNCA ÎNSUFLEȚITĂ 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 

INTEGRALĂ A PLANULUI

0 concepție profundă, atotcuprinzătoare, 

privind perfecționarea 

mecanismului economico-financiar

MUREȘ : Suplimentar —

200 milioane kWh 
energie electricăIn perioada care a trecut da la începutul anului, colectivele de energeticieni de pe cele trei mari platforme ale întreprinderii elec- trocentrale Mureș — Iernut, Fin- tînele și Tirnăveni — au livrat sistemului energetic național, în plus față de sarcinile de plan, 200 milioane kWh energie electrică. Este un succes pe care energeticienii mureșeni îl dedică marii sărbători naționale de la 23 August și el se datorează, în principal, exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor, executării în timp optim a unor revizii și reparații de înaltă calitate. Sporul de producție a fost obținut în condițiile în care au fost economisite 330 tone combustibil convențional, iar consumul propriu a fost diminuat cu 1,2 milioane kWh energie electrică. (Gheorghe Giurgiu).

ROMAN : O nouă 

capacitate de producțieAcum, în apropiere de ziua de 23 August, la întreprinderea de țevi din Roman a intrat în funcțiune 

atelierul de prelucrare a țevilor cu diametre mari aferent noului laminor de 20 de țoii. Aici vor fi prelucrate anual peste 29 000 tone de material tubular, cu diametrul între 350 șl 500 mm. Realizarea acestor țevi destinate industriei extracției petrolului elimină importul de astfel de produse, creîn- du-se, totodată, și disponibilități pentru export. Primele 100 de tone de țevi prelucrate în noul atelier au și fost expediate unităților petroliere din țară. (Constantin Bla- govici).
HARGHITA : Tractorul 

cu numărul 27 000De pe banda de montaj a întreprinderii de tractoare din Miercu- rea-Ciuc a ieșit tractorul cu numărul 27 000. în cei 9 ani care au trecut de la asamblarea primului tractor, tînărul colectiv de oameni ai muncii români și maghiari din această unitate harghiteană — ctitorită de tovarășul Nițolae Ceaușescu — a Înregistrat progrese remarcabile în ce privește cantitatea, calitatea și competitivitatea produselor realizate. Astfel, față de 75 de tractoare fabricate în anul 1976, in acest an se produc 4 500 de tractoare de 45, 55, 

65, 80 și 100 CP, toate pe șenile, în peste 20 de tipuri, destinate lucrărilor agricole pe terenuri situate in pantă. (I. D. Kiss).
BOTOȘANI : Livrări 

suplimentare la exportAcționind cu dăruire pentru a întimpina ziua de 23 August cu rezultate cit mai bune în producție, și îndeosebi la producția pentru export, colectivele muncitorești din 12 întreprinderi industriale ale județului Botoșani au livrat suplimentar partenerilor externi un volum de produse în valoare de peste 35 milioane lei. Cea mai însemnată depășire a sarcinilor planificate la export pe perioada trecută din acest an aparține întreprinderilor de izolatori electrici și .,Integrata" de in din Botoșani, de mașini- unelte grele și, respectiv, de confecții din Dorohoi. (Silvestri Aile- nei).
RÂCACIUNI : A început 

umplerea lacului 
de acumulareLa Răcăciuni, pe șantierul celei mai mari hidrocentrale ce se înalță pe Șiret, în aval de Bacău, constructorii au trăit zilele acestea un 

eveniment deosebit : închiderea stâvilarelor și începerea acumulării apei in Iac. Este o etapă hotă- ritoare în eforturile lor pentru punerea in funcțiune a noii centrale electrice cu o putere instalată de 47 MW. Barajul, o adevărată lucrare de artă, lung de 122 metri și inalt de 22 metri, este opera unor constructori cunoscuți, ca Ștefan Scurtu, Nicolae Cojocaru și Gheorghe Manoliu, aceiași care și-au incrustat numele pe fiecare din cele 12 uzine electrice aflate în aval de Stejaru, ca și pe barajul de la Valea Uzului, complexul hidrotehnic de pe Prut și alte obiective. în spatele barajului, care înglobează circa 160 000 metri cubi de beton, se va forma un lac de acumulare cu un volum de circa 110 milioane metri cubi de apă, ce va fi utilizată atît pentru producerea energiei electrice, cit și pentru irigarea culturilor de pe terenurile învecinate. Umplerea lacului pînă la nivelul minim de exploatare va crea posibilitatea începerii probelor tehnologice la primul grup turbogenerator cu o putere de 23 MW, aflat în stadiu final de montaj. In cinstea zilei de 23 August, constructorii și mon- torii sînt hotărîți să depună toate eforturile pentru a conecta acest grup la sistemul energetic național. (Gheorghe Baltă).

Gîndirea și activitatea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu au înscris, intr-un riguros consens materialist-dialectic, contribuții remarcabile la înțelegerea necesității asigurării în permanență a unei conduceri științifice a societății tomânești, obiectiv fundamental și Condiție esențială a realizării Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în cele două decenii de cind se află în fruntea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a manifestat o preocupare statornică pentru perfecționarea organizării și conducerii activității economico-sociale, pentru promovarea la toate nivelurile organismului nostru social a principiilor democratismului muncitoresc, revo- luțipnar, a conducerii colective, pentru crearea cadrului legislativ și a condițiilor celor mai adecvate în vederea participării active, nemijlocite a maselor la adoptarea și înfăptuirea tuturor deciziilor care privesc prezentul și viitorul țării.Potrivit spiritului inaugurat la Congresul al IX-lea al partidului, mecanismul vieții economico-sociale a fost supus în repetate rînduri unor minuțioase reexaminări critice, menite să-l adapteze mai bine realităților vieții și cerințelor noului. O asemenea reexaminare aprofundată a prilejuit elaborarea principiilor noului mecanism economico-financiar, a- doptate la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978, rod al gindirii profund originale și creatoare a secretarului general al partidului.Principiile și normele pe'care s-a fundamentat actualul mecanism economico-financiar, ca de altfel întreaga politică economică a partidului au avut drept temelie tezele de o deosebită valoare teoretică și practică ale gîhdirii științifice, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind studierea atentă a cerințelor legităților obiective, a realităților economice, a mecanismului contradicțiilor inerente mișcării fenomenului economic ; elasticitatea și rolul stimulativ al formelor și metodelor de conducere ; continuitatea și concepția unitară a procesului de perfecționare.Adeseori, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul că formele și metodele de conducere și organizare a mecanismului econo- mico-social nu sint stabilite o dată pentru totdeauna, că acestea trebuie să răspundă cerințelor fiecărei etape de dezvoltare economico-socială a țării, realităților in continuă schimbare și că ele trebuie să aibă în vedere legitățile proprii orinduirii socialiste, aplicate creator la condițiile economice ale tării noastre. Pe această bază au fost elaborate articulațiile esențiale ale actualului mecanism economico-financiar și anume : autoconducerea muncitorească, 

autogestiunea economico-financiară și perfecționarea planificării economiei naționale.Apărută în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, rod al concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. autoconducerea muncitorească constituie o cerință fundamentală determinată de sarcinile tot mai ample și mai complexe pe care le ridică înfăptuirea acestui proces, de modificările survenite în sfera relațiilor de producție și, în primul rind, a proprietății socialiste, de tripla calitate a oamenilor muncii — de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale — de nivelul ridicat de tehnicitate la care a ajuns dezvoltarea forțelor de producție, de explozia informațională în domeniul științei și tehnicii, care reduce timpul necesar găsirii de soluții noi și eficiente, impunînd antrenarea unui număr mare de oameni ai muncii la elaborarea unor soluții optime.Instituționalizarea autoconducerii muncitorești în formele și nivelurile organizatorice actuale (adunări generale ale oamenilor muncii, consilii ale oamenilor muncii, consilii de conducere, consilii naționale etc.) a creat cadrul general al participării tuturor oamenilor muncii la procesul conducerii, subliniind creșterea rolului clasei muncitoare, astfel ca aceasta să ocupe locul ce i se cuvine în conducerea societății. în toate domeniile de activitate. Totodată, introducerea participării cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare economică, a contractului-angajament și a angajamentului individual sînt, în concepția secretarului general al partidului, mijloace puternice și originale de întărire a autoconducerii muncitorești și autogestiunii, de unire a eforturildr tuturor oamenilor muncii Ia înfăptuirea amplului program de dezvoltare economico-socială a țării, de creștere a răspunderii colective și a celei individuale, pentru apărarea și dezvoltarea proprietății comune, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, autoconducerea muncitorească funcționează în condițiile în care unitățile economice, conducerile lor colective au la în- demină un complex de pîrghii și instrumente economico-financiarc, de atribuții și competențe în constituirea și utilizarea resurselor materiale, în formarea și folosirea, potrivit legii, a fondurilor bănești realizate din propria activitate, prin munca întregului colectiv. în aceasta constă, în sensul cel mai general, autogestiunea economico-financiară, componentă a autoconducerii muncitorești, de fapt, suportul ei material.Autogestiunea economică — treaptă calitativ nouă în evoluția gestiunii economice, în concordanță cu 

noile condiții tehnico-economice In care se realizează producția materială — se manifestă prin accentuarea trăsăturilor, îmbogățirea conținutului gestiunii economice și are ca efect sporirea rolului său în funcționalitatea mecanismului economic.Pornind de la tezele teoretice și orientările practice date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, trecerea da la gestiunea economică la autogestiunea economico-financiară a însemnat, pe de o parte, introducere» autofinanțării unităților ca o trăsătură specifică a autogestiunii, iar pe de altă parte, o întărire și consolidare a autonomiei și răspunderii unităților economice, a cointeresării colectivelor de oameni ai muncii, pre- > cum și intensificarea controlului asu- ț pra activității desfășurate.Un element nou care conturează I conținutul conceptului de autogestiu- j ne îl constituie restituirea către societate a fondurilor avansate pentru dotarea unităților economice cu fon- , duri fixe și mijloace circulante, cu prilejul înființării sau dezvoltării lor. Măsura de restituire, introdusă în anul 1979, a avut în vedere cointeresarea întreprinderilor pentru utilizarea deplină a capacităților de producție existente și recurgerea la fonduri pentru noi investiții numai în situații motivate economic.Participarea unităților economice, potrivit cerințelor autogestiunii, la constituirea fondurilor centralizate ale statului, determinată de nevoia societății de a realiza creșterea unor ramuri de vîrf, armonizarea dezvoltării teritoriale, ocrotirea sănătății populației, instruirea și culturalizarea oamenilor muncii, apărarea independenței și Suveranității naționale, se realizează, în principal, In afara vărsămintelor din beneficii și a impozitului pe circulația mărfurilor, pirghii prin care se mobilizează : partea cea mai importantă a venitu- , rilor statului, și prin prelevarea pen- tru societate, sursă de venit pentru bugetul de stat și pîrghie de reglare a rentabilității pe produs.în condițiile autogestiunii, consti- 1 tuirea de fonduri proprii ale fiecărei întreprinderi din care se asigură autofinanțarea este unul din procesele de seamă ale noului mecanism economic, o latură esențială a concepției secretarului general al partidului care a stat la baza instituțio- nalizării și creării cadrului pentru funcționarea unui sistem de fonduri legate nemijlocit de activitatea de producție : fondul de dezvoltare economică, fondul mijloacelor circulante, constituite în principal din beneficii și amortismente.
Iuqenia B1CHI director adjunct științific al Institutului de finanțe, circulație monetară și prețuri

(Continuare în pag. a IV-a)Școala românească modernă - remarcabilă realizare a anilor socialismului !*!?

0 IDEE DE MULTE DECENII

UN FAPT, 0 SEMNIFICAȚIE

La cea mai mare 
înălțime

Indisolubil legat de dezvoltarea economico-socială a țării, invățămin- tul nostru constituie astăzi — prin fondul său de energie umană și emulație spirituală, prin conținutul bazat pe principiile științifice ale materialismului dialectic și istoric, prin concepția politică, profund revoluționară care-i conturează dezvoltarea continuă — un eșalon de primă mărime în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.Aflată permanent in atenția conducerii partidului și statului nostru, problema creșterii și educării tinerei generații a făcut, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, obiectul unui complex de măsuri menit să sporească capacitatea formativă, educativă a- școlii, să aducă in prim-planul întregii sale activități aspectele de ordin calitativ.In cei peste 40 de ani, cuprinși între prezent și actul istoric de la 23 August 1944, și cu deosebire în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, i-a fost conferit școlii rolul primordial de a cultiva și forma complexe valori morale și de caracter, oameni curajoși și entuziaști, capabili să-și pună toate capacitățile în slujba societății, a celor mai înalte idealuri patriotice și revoluționare. La baza procesului instructiv-educativ a fost situată concepția științifică, revoluționară a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la necesitatea perfecționării și modernizării continue a școlii de toate gradele, ca mijloc eficient de, formare 
a omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului in România, căruia învăță- mintul trebuie să-i asigure un larg orizont științific și de cultură generală, o temeinică pregătire profesională și o profundă educație revoluționară, patriotică, cetățenească. în cea mai înfloritoare epocă din cite a cunoscut istoria noastră națională — Epoca Nicolae Ceaușescu — școala românească a devenit principal factor de cultură și civilizație al națiunii. Astăzi, populația școlară numără peste 5,5 milioane preșcolari, elevi și studenți, ceea ce reprezintă 24,7 la sută din populația țării, de- monstrindu-se astfel, cu puterea faptelor, caracterul democratic, de masă al școlii noastre.Venind cu clarviziune șl profundă înțelegere in întimpinarea imperativelor contemporaneității, ale revoluției științifico-tehnice, tovarășul Nicolae Ceaușescu este creatorul noului concept, de inestimabilă eficiență, privind integrarea invățămîntu- lui cu producția de bunuri materiale și cu cercetarea științifică, policalificarea și calificarea în profiluri largi a tineretului studios pentru ca, la absolvire, să fie capabil nu numai să aplice in activitatea practică noile realizări ale științei și tehnicii, ci să valorifice in mod creator cunoștințele dobindite, să aducă o contribuție originală la dezvoltarea noilor tehnologii. într-o epocă in care cuceririle științei și tehnicii se succed cu o rapiditate uimitoare, aducind după ele înlocuiri fulgerătoare de tehnologii, de utilaje, schimbări neașteptate în producție, specialistul trebuie să fie capabil să se adapteze operativ acestor transformări — or, acest fapt este fructul unei școli moderne, al

unui învățămînt formativ, clădit pe principii științifice, materialist-dia- lectiee, așa cum este conceput și îndrumat învățămintul românesc.Este bine cunoscut că, după eliberare și indeosebi in ultimii 20 de ani, industria cu tehnologiile moderne, agricultura, cercetarea științifică, viața social-culturală au primit generații de tinere cadre cu inaltă calificare și profesionalitate, muncitori și specialiști pricepuți și entuziaști, îmbogățind fondul de aur al științei și creativității tehnice și intelectuale românești, astfel că dezideratul fundamental, enunțat de secretarul general al partidului nostru, de a ne clădi destinul in plan material și spiritual pe inteligența națională, a devenit o realitate palpabilă, o realitate firească. Concret, ca să mă refer numai la institutul nostru, dacă. în anul 1945 s-au înregistrat doar 500 de absolvenți, în anul 1965 numărul lor a crescut la 8 100, ca pină în anul 1985 să ajungă la peste 24 000. în oricare zonă a țării, și in ansamblul său, școala de toate gradele, slujitorii săi se bucură de respectul și considerația întregului popor, au asigurate condiții optime pentru îndeplinirea înaltelor lor meniri politice, sociale, etice. Suprafața construcțiilor realizate pentru învățămînt, în anii 1965— 1985, echivalează cu suprafața construcțiilor a 10 orașe, fiecare cu cîte 100 000 locuitori; 152 600 cercuri teh- nico-aplicative și științifice, la care
Prof. dr. Cameluța BELDIE rector al Institutului politehnic din lași
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SE ÎMPLINEȘTE ASTĂZI TRAINIC Șl FRUMOS
în urmă cu 25 de ani, un proaspăt absolvent al Politehnicii își susținea examenul de diplomă cu un proiect de cale ferată între Argeș și Olt.Ideea, cum chiar el recunoștea, nu era întru totul originală; la vremea respectivă se împlinea, coincidență, un sfert de veac de la primele tentative de a lega Oltul și Argeșul, între Rimnicu Vilcea și Curtea de Argeș, cu o cingătoare de fier... Proiectul a fost apreciat cum se cuvine, a primit chiar nota maximă, dar a rămas doar proiect.Pe tinărul de atunci l-am re- Intîlnit nu de mult. Se numește Ion Zamfir și este șef al unui colectiv de proiectare care s-a ocupat îndeaproape de noul proiect al liniei ferate Rimnicu Vilcea — Vîlcele.— Mina destinului, tovarășe Zamfir.— Mai corect — forțarea destinului. Posibilitățile tehnice pe care le avem acum la inde- mînă ne permit, în sfîrșit, realizarea unor proiecte care altădată păreau de neconceput. Anii ce au urmat Congresului al IX- lea al partidului, anii în care au prins contur cele mai mărețe construcții ale țării, au permis și realizarea acestui proiect de-a dreptul spectaculos. Din inițiativa secretarului general

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor și al acestui important obiectiv ce concurează în îndrăzneală, în dificultate și frumusețe cele mai importante lucrări de acest gen, devine, iată, realitate. Concentrind eforturile cercetă
tate incertă. Datorită acestor condiții grele de teren, începerea lucrărilor la linia respectivă a fost- întîrziată cu peste 50 de ani, in ciuda necesității și a eficienței sale pentru rețeaua feroviară.Linia nouă Vilcele — Rimnicu

• Noul drum feroviar Vîlcele (Argeș)—Rimnicu 
Vîlcea scurtează distanța București—Sibiu cu 120 
de kilometri și cu minimum două ore ® Una din 
cele mai spectaculoase lucrări de acest gen — 
probă a capacității constructorilor noștri ® Re
țeaua de poduri și viaducte totalizează peste trei 
kilometri și jumătate, iar cele două tunele au o 

lungime de peste patru kilometri

torilor șl ale constructorilor, apelind la cele mai îndrăznețe tehnologii — dintre care unele sînt chiar premiere — noul drum de fier dintre Olt și Argeș este un autentic simbol al acestui timp constructiv. Linia de cale ferată Vilcele — Rimnicu Vilcea traversează regiunea subcarpatică dintre rîurile Argeș și Olt, zonă caracterizată printr-o configurație geografică cu numeroase porțiuni cu o stabili

Vîlcea, cu o lungime de 39,5 km, va asigura o legătură mai directă pentru traficul feroviar între București și Sibiu, cu 120 km mai redusă față de circulația prin Piatra Olt. Ea permite ca distanța dintre București și Rimnicu Vîlcea să poată fi parcursă cu acceleratul în numai 3 ore, față de 5 ore prin Roșiori — Caracal sau aproape 6 ore prin Pitești, cit durează (tot cu acceleratul 1) in prezent.

Primele studii, întreprinse ■imediat după primul război mondial, urmăreau legarea prin această cale ferată a două orașe subcarpatice : Curtea de Argeș și Rimnicu Vilcea. Vechile trasee studiate, prin Curtea de Argeș, sint ocolitoare și au caracteristici grele de exploatare, și, prin urmare, a fost adoptată variantă cea mai avantajoasă, urmărind traseul Vîlcele (T5 km la sud de Curtea de Argeș) — Tutana — Ciofrîngeni — Sîm- nic — Rimnicu Vîlcea. Este un traseu mai puțin sinuos, cu caracteristici favorabile de exploatare. Trebuie insă traversate trei văi (Argeș, Topolog și Simnic) și cele două culmi de dealuri dintre ele. Traversarea văilor se face printr-o rețea de poduri și viaducte — totalizind circa 3 600 m lungime pe întregul traseu — și două tunete (Ploștina și Gibei) insumînd 4150 m lungime. între așa-nu- mitele lucrări de artă — tunelurile, cele două poduri, de peste Argeș și Olt, precum și cele 11 viaducte — se distinge, ca o lucrare deosebită, viaductul Topolog, cu o înălțime de peste 45 m și o lungime de 1 350 m — cel mal lung viaduct
Anica FLORESCU

(Continuare in pag. a V-a)

îopolog, cel mai lung viaduct al țârii (are 1 350 metri lungime și traversează, practic, doua sate) și, totodată, cea mal înalta construcție din zona (peste 45 metri înălțime), a devenit, prin eforturile constructorilor, parte Integrantă a unui minunat peisaj Foto : E. Dichiseanu

Comparind Șimleu 
Silvaniei de astăzi cu 
Șimleu Silvaniei de 
acum douăzeci de ani, 
:eea ce impresionează 
in primul rind este tinerețea. In primul 
rind tinerețea locuitorilor (aproximativ 60 
la sută dintr-o popu
lație de peste 16 000 
sint tineri sub 21 de 
ani; 20 la sută se pla
sează in grupa de 
virstă 30—44, iar 13 la 
sută intre 45—59 de 
ani). Valul acesta de 
tinerețe, industria l-a 
adus ; din 8 000 per
soane active peste 
3000 lucrează în in
dustrie;' intr-o indus
trie care acum două
zeci de ani nu exista, 
dar care astăzi în
seamnă aici impor
tante secții ale unor 
întreprinderi din Za
lău — acum două 
decenii nu existau nici 
ele — cum ar fi În
treprinderea de ar
mături industriale din 
fontă și oțel, Filatura 
de bumbac, o secție 
de șampanizare a vi
nurilor, apoi o fabrică 
de mobilă, o între
prindere de industria
lizare a laptelui, uni
tăți ale cooperației 
meșteșugărești și chiar 
un I.A.S. pe care, in 
pofida denumirii, în
drăznim să-l trecem 
tot la... industrie, de 
vreme ce ferma de 
pometuri, spre exem
plu, dă atlual peste 23 
tone de fructe la hec
tar; pentru toate a- 
ceste activități Șimleu 
Silvaniei pregătește o 
populație școlară de 
peste 5 000 de elevi.

In al doilea rind, la 
Șimleu Silvaniei te 
impresionează tinerețea construcțiilor. Doar 
se știe că bătrinețea 
caselor nu este un de
fect, dar nici o calita
te. In 1965 nu exista 
decit un bloc de locu
ințe. Intre timp s-au 
construit veste 2 000 de 
apartamente, nume
roase spații comercia
le, un ' spital nou, 
creșe... In al treilea 
rind, ceea ce te im
presionează la Șimleu 
Silvaniei este tinerețea locului. Mai bine- 
zis: felul în care a
fost întinerit locul. A- 
firmația trebuie intru- 
citva explicată. Sigur 
că da, Șimleu s-a 
dezvoltat pe vatra sa 
cea multiseculară — 
vă amintiți că aici s-a 
descoperit un valoros 
tezaur de podoabe și «ase de aur, de la în
ceputul secolului 5 
— adică între albia 
riului Crasna și poa
lele dealului Măgura. 
Dar știți cum arăta 
Măgura acum două
zeci de ani? Oriunde

te uitai peste Măgura, 
ochiul se agăța în 
ghimpii hățișurilor 
care cotropiseră zarea, 
invadaseră poalele și 
alunecaseră pină spre 
oraș, in curțile oame
nilor. Cind ploua, to
rentele își făceau de 
cap, mușcau pămîn- 
tul și U călătoreau, 
astfel incit stratul 
fertil se subțiase iie- 
permis de mult. Co
muniștii au mobilizat 
— prin vorbe, dar mai 
ales prin fapte — lo
cuitorii orașului \ in 
acțiunile de salvare a 
dealului Măgura. Au 
pornit-o de la poale, 
din propriile curți și 
au inceput să urce 
dealul muncindu-l cu 
sape, hirlețe, greble, 
furci... Pe măsură ce 
defrișau și desțele
neau, plantau viță de 
vie. Acolo unde stra
tul de pămint fertil 
dispăruse, s-a cărat 
pămint și s-au execu
tat umpluturi. Pămîn- 
tul s-a cărat cu roa
bele, cărucioarele și 
chiar cu coșurile. Apa 
s-a cărat cu butoaie, 
ulcioare, găleți. Strun
gari și ingineri, texti- 
liste ori profesori, 
timplari ori elevi ori 
medici au plantat in 
ultimele două decenii 
mii, zeci de mii de 
butuci de viță de vie. 
Indiferent de virste 
ori de profesie, locui
torii orașului Șimleu 
Silvaniei nu și-au bă? 
tut gura prin ședințe 
ori prin adunări ca să 
spună că și pentru ei 
munca este o cinste și 
o onoare. Nimeni n-a 
crezut că i-ar „cădea 
galoanele" dacă se 
pretează la o astfel de 
muncă. An după 
an, șirurile de viță de 
vie s-au înălțat mai 
sus, tot mai sus. Cerul 
nu se mai înțeapă 
acum nici in colții 
dezgoliți ai stincilor, 
nici norii nu se mai 
agață in spinii mă- 
răcinișurilor. După 
douăzeci de ani de 
muncă dăruită, de 
efort colectiv, respon
sabil, locuitorii Șim- 
leului Silvaniei se pot 
mindri acum că vița 
de vie plantată cu 
mina lor, pe Măgura 
lor, se află la cea mai 
mare înălțime. In 
România nu există 
altă podgorie la o al
titudine asemănătoare.

Ce dovedește aceas
ta ? Nimic, altceva de
cit că înălțimea re
zultatelor muncii este 
direct proporțională 
cu înălțimea preocu
părilor cetățenilor, cu 
grija lor pentru fie
care palmă de pămint 
din pământul țării.

Mircea BUNEA
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE, f

OȚELURILE ALIATE CER URGENT 
CA— ALIAT SPIRITUL GOSPODĂRESC

Pentru recuperarea unor mari valori insuficient sau deloc recuperate 
se impune stabilirea de obligații ferme și revederea unor vechi stasuri 

care vin în contradicție cu actualele reglementări legale La întreprinderea pentru producerea legumelor din comuna Bolinlin-Vale, județul Giurgiu, se recoltează In aceste zile cantități însemnate de vinete Foto : Sandu Cristian
RECOLTAREA, TRANSPORTUL

Și LIVRAREA LEGUMELOR

Otelurile aliate reprezintă materiale deosebit de valoroase, de neinlocuit într-o industrie modernă. Sint acele oțeluri cărora in procesul de elaborare li s-au adăugat o serie de elemente ce conferă materialului obținut o serie de proprietăți fizice și chimice deosebite. Bunăoară, pentru a se obține o tonă de oțel aliat obișnuit, cum este cel rapid de scule, se folosesc aproape 300 kg de diferite feroaliaje (de crom, molibden, wolfram și vanadiu). Așadar, se cuvine reținut că, in comparație cu oțelurile carbon, pentru a se obține oțeluri aliate, pe de o parte, se utilizează o serie de materii prime deficitare, aduse în cea mai mare parte din import, Ia prețuri deosebit de ridicate, și, pe de altă parte, cheltuielile de fabricație sint mult mai mari datorită atit costului elementelor de aliere și feroaliajelor, cit și condițiilor tehnologice mai pretențioase de elaborare. In consecință, o tonă de oțel aliat valorează de cîteva ori, iar pentru unele sortimente chiar de cîteva zeci de ori mai mult decît o tonă de oțel carbon obișnuit.Problema se’ pune nu numai de a limita la maximum consumul oțelurilor aliate, ci și de a se asigura recircularea intensă, integrală a tuturor oțelurilor de acest fel, rezultate din procesele de producție sau din consum, în vederea recuperării și reutilizării elementelor de aliere.Prin plan se prevede ca în acest an să fie recirculat un volum de oțeluri aliate în componenta cărora se regăsesc circa 17 000 tone de nichel, ferocrom, feromolibden și ferowolfram — cantități menite să ușureze efortul valutar al tării. Este dificil de afirmat dacă aceste sarcini sint mari sau nu, dacă exprimă întru totul posibilitățile reale de valorificare a otelurilor aliate refolosibile. Din analizele efectuate de organele de resort, din sondajele făcute de redacție, din opiniile exprimate de specialiști rezultă că pentru a se trece cu. hotărire Ia recuperarea și recircularea tuturor otelurilor aliate rezultate din procesul de producție și consum trebuie să fie avute în vedere o serie de măsuri :

1. In fiecare Întreprindere este necesar să se asigure o planificare judicioasă și o evidență precisă a tuturor resturilor de oțeluri aliate rezultate din procesul de producție prin întocmirea corectă, exactă a bilanțurilor materiale. Or, așa cum au constatat organele de specialitate, in multe unități economice sarcinile de recuperare nu sint judicios fundamentate, ci sint stabilite pe baza unor aprecieri empirice ; după cum in uncie întreprinderi nici nu sînt precizate concret obligațiile de livrare a resturilor de oteluri aliate rezultate din prelucrări.2. La fiecare loc de muncă, în secții, ateliere și în gospodăria de fier vechi a întreprinderii să se organizeze selectarea și depozitarea separată, în conteincro distincte, a resturilor de oțeluri aliate (sub formă de span, șutaje. ștraifuri, capete), pe mărci și grupe de mărci. Și tot astfel să fie balotate, brichetate, pregătite și livrate, cu buletine de analiză care să ateste compoziția metalului, fie la turnătoriile proprii," fie_la beneficiarii stabiliți.3. Practic, în fiecare oțelărie există posibilități tehnice și tehnologice ca, atunci cind sa elaborează o șarjă cu o anumită marcă de oteluri aliate, să se recircule elementele dc aliere aflate în compoziția fierului vechi, utilizat ca materie primă. Or. în multe unități siderurgice nu este pus la punct sistemul de recirculare internă, distinctă, pe mărci, a capetelor și altor resturi de metal, din care cauză, atunci cînd acestea ajung la retopit, nu se mai știe care este compoziția lor.4. Din dezmembrarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase din funcțiune sau din lucrările de revizii și reparații rezultă o seric dc piese fabricate din oțeluri aliate. Este suficient să se privească într-un autocamion cu resturi de utilaje casate, trimise la retopit, pentru a se observa lesne piese de diverse compoziții și chiar subansamble întregi nedezmembrate, expediate

sub denumirea generică de „fier vechi pentru oțelării".5. întreprinderilor specializate pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile le revin importante răspunderi in reciclarea oțelurilor aliate. In primul rind, în ceea ce privește planificarea și contractarea corectă de către unitățile economice a resurselor de oțeluri aliate refolosibile, care urmează să fie reintroduse în circuitul productiv, precum și în legătură cu urmărirea și controlul livrărilor directe către unitățile siderurgice. In al doilea rind, ele au datoria să determine unitățile economice să nu trimită la depozitele I.J.R.V.M.R. materialele metalice amestecate, ci dezmembrate și sortate în funcție do conținutul dc elemente de aliere. în realitate, din sondajele întreprinse a rezultat că aceste îndatoriri nu sînt in toate cazurile respectate, ceea ce explică nemulțumirea justificată a oțelarilor față de calitatea diferitelor cantități de metale feroase pe care le primesc, precum și față de faptul că adesea resturile de oțeluri aliate sosesc nesortate, fără buletine de analiză care să le certifice compoziția.6. Siderurgiștilor și îndeosebi cercetătorilor din acest domeniu le revine datoria de a-și intensifica eforturile pentru găsirea unor noi soluții tehnice și tehnologice și pentru generalizarea celor existente în vederea creșterii gradului de asimilare sau, altfel spus, de recuperare a elementelor de aliere.In general este necesară mai multă ordine și disciplină în domeniul reciclării oțelurilor aliate, începînd cu mecanismul de planificare, contractare și urmărire a realizării sarcinilor în această privință — Inclusiv clarificarea unor probleme privind obligațiile de colectare a unor mărci de oțeluri, cum este, de exemplu, cel de rulmenți — și continuînd cu organizarea corespunzătoare, în fiecare întreprindere, a recuperării cu grijă, pe mărci sau grupe de mărci, a acestor valoroase materii prime.

BIHOR

Nodul grădinilor este adunat tu grijă

ie rulmenți
roate... pătrate

Pentru fabricația de rulmenți se utilizează, în general, o marcă de oțel care conține anumite cantități de crom, mangan, siliciu, molibden, nichel ș.a. Deci este vorba de un oțel aliat, chiar dacă elementele de aliere se află într-o proporție relativ redusă. 'Mici, mici, dar aceste elemente de aliere există în masa de oțel și ele trebuie recuperate intr-o proporție cit mai mare din resturile de oțel. Pentru că, adunate, la volumul ridicat de asemenea resturi de oțel care rezultă din procesul de fabricație, acestea reprezintă importante valori materiale.Prima constatare pe care o facem la întreprinderea de rulmenți din Alexandria este că' resturile de oțel pentru rulmenți nu se recuperează ca oțel aliat, ci,doar ca fier vechi.— Nu avem nici o sarcină concretă în această privință primită de la centrala noastră și, de aceea, nici în contractul cu I.J.R.V.M.R. Teleorman nu este înscrisă obligația de a livra materiale refolosibile din oțeluri aliate — ne precizează tovarășul Florea Crăciun, inginer-șef.— De ce ?— în conformitate cu prevederile din STAS 6 058—78, resturile din oțeluri de rulmenți nu sînt incluse în categoria celor din care se pot recupera elementele de aliere, întrucît aefeste elemente s-ar afla într-o proporție prea redusă în compoziția oțelului respectiv.Să n.u existe posibilități tehnice de recuperare, fie chiar și parțială, a acestor valori 1 Cerem părerea unui specialist în materie, inginerul Vasile Ursu, șeful laboratorului de oțeluri de la Institutul de cercetări metalurgice. Și iată ce am aflat. „Combinatele siderurgice de la Tîr- goviște și Hunedoara, unde se elaborează, in principal, oțelul de rulmenți, au posibilități tehnologice de valorificare și recuperare, în anumite ‘ proporții, a elementelor de aliere și feroaliajelor cuprinse în resturile refolosibile din marca de oțel RUL—IV. Mă refer la faptul că‘ambele unități metalurgice au în prezent în dotare instalații de vidare, cu ajutorul cărora se poate recupera, o cantitate mai mare de crom conținută in metalele refolosibile introduse în șarjă. Astfel, dacă pentru șarja ' respectivă sînt utilizate mț- mai resturi de Oțeluri de rulmenți, fără impurificări cu alte materiale care conțin fosfor sau alte substanțe, dintr-o tonă de metale refolosibile se pot recupera cel puțin 6 kg de crom. Desigur, în procesul de elaborare, dacă este judicios condus, se pot recupera într-o anumită măsură și celelalte elemente de aliere și feroaliaje".Așadar, oțelul de rulmenți poate fi recuperat și reutilizat mai eficient. In această privință trebuie remarcat că standardul de stat la care ne-am referit, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1978, prin care se stabilește o destinație inferioară resturilor de oțel de rulmenți, este depășit, nu ține seama de condițiile tehnolo

gice actuale. De asemenea, între timp au apărut noi reglementări legale — printre care Decretul Consiliului de Stat nr. 465/1979 privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor — care instituie o exigență sporită în privința reintroducerii eficiente, integrale in circuitul economic a tuturor materialelor refolosibile.Dacă problema recuperării distincte a oțelului de rulmenți ar fi soluționată prin standarde, ar fi în măsură întreprinderea de rulmenți din Alexandria să sorteze, să pregătească și să livreze resturile metalice din această marcă de oțel ? Trecem prin secțiile de producție. Șpanul de oțel pentru rulmenți este dirijat prin transportoare subterane și instalații de separare a lichidelor de răcire către o instalație de sfărîmat șpan. Aici este locul unde actualmente șpanul de oțel de rulmenți este amestecat cu șpan adus din atelierele mecanice ale întreprinderii. Desigur că, așa cum a ținut să ne asigure inginerul-șef, nu este nici o problemă să se separe circuitul celor două categorii de șpan, astfel incit să se evite impurificarea șpanului de oțel de rulmenți.Cit privește’ brocurile de 'oțel de rulmenți (resturile de la forjare) și capetele de laminate, acestea ar putea fi, de asemenea, depozitate distinct în conteinere marcate și livrate ca atare spre oțelării. Spunem „ar • putea" pentru că, din păcate, prin conteinere cu brocuri am găsit și gunoaie, iar pe rampa de încărcare în vagoane printre contei- nerele cu brocuri și capete de laminate am intîlnit și conteinere con- ținînd diferite resturi metalice. Deci, cu un plus de spirit gospodăresc acțiunea de sortare și livrare distinctă a resturilor de oțeluri de rulmenți ar putea fi mai bine organizată. De altfel, am mai reținut că întreprinderea din Alexandria este în măsură, prin laboratoarele sale, să certifice calitatea oțelulții refolo- sibil livrat, astfel incit fiecare transport să fie însoțit de buletin de analiză.O problemă deosebită o prezintă șlamul, care într-un an însumează peste 700 tone. Acești oxizi de fier nu mai sînt acceptați de beneficiarul tradițional, Combinatul siderurgic din Reșița, și, pină cînd neînțelegerea va fi rezolvată, cantități importante iau drumul gropii de gunoi.în esență, așa cum ne-a garantat în finalul documentării noastre tovarășul Dode Tincu, secretarul comitetului de partid din unitate, dacă se hotărăște recuperarea separată, integrală a resturilor de oțel pentru rulmenți, această acțiune se poate organiza și desfășura simplu și eficient la întreprinderea de rulmenți Alexandria. Supunem această problemă atenției forurilor de resort, avînd în vedere că oțelurile de rulmenți reprezintă circa 15 la sută din totalul oțelurilor aliate utilizate In economie.

Rezerve mari într-o uzină 
ie frunte a MM noastre

- La1 sfîrșitul lunii iunie, biroul comitetului de partid, împreună cu conducerea întreprinderii „1 Mai“ din Ploiești au discutat concluziile linei acțiuni întreprinse de consiliul de control muncitoresc în legătură cu modul în care sînt gospodărite resursele materiale refolosibile și au stabilit măsuri de eliminare a neajunsurilor existente.Cum s-au realizat sarcinile de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile în prima jumătate a acestui an 7 La resturi metalice feroase, pe ansamblu, prevederile n-au fost realizate, aducindu-se drept motiv modificarea structurii de fabricație și neîndeplinirea sarcinilor de plan fizice la unele sortimente. Iată însă că,’ în vreme ce a livrat altor unități 11 886 tone de metal refolosibil, aproape în limitele planificate, întreprinderea ploieșteanâ a achiziționat prin rețeaua întreprinderilor județene de recuperare și valorificare 968 tone de metal refolosibil, cu 149 tone mai mult decît s-a stabilit prin plan. De ce s-a procedat așa 1 La turnătorie, pentru elaborarea șarjelor este nevoie și de o anumită cantitate de fier greu. Pe care îi este mai ușor să-l procure gata pregătit de alții, decît să și-l recupereze, să-l sorteze și să-1 pregătească pe cel rezultat din procesul de producție sau din alte activități proprii. Am văzut — încărcat pentru expediere — un vagon conținînd șpan foios sau puțin mărunțit. De asemenea, se trimit la alte unități siderurgice materialele colectate de prin secții fără o sortare, fără o pregătire prealabilă, cu singurul scop de a se scăpa mai repede de ele.Cum se ajunge la asemenea situații? Ne aflăm in atelierul de prelucrare prin așchiere al secției me- cano-energetice, cu intenția de a consemna cît mai multe din preocupările colectivului de aici pentru re- condiționarea pieselor de schimb. Și avem ce nota, carnetul de reporter se umple rapid cu rezultate demne de toată lauda. Ne întrebăm însă ce se întîmplă cu resturile de metal de la lucrările executate în atelier. Găsim două conteinere, pline ochi cu șpan, cu alte resturi de metal și, mai ales, cu... gunoi. „Nu sînt con- .teinere suficiente pentru depozitarea separată a metalului, nici nu avem unde le pune, spațiul de care dispunem este insuficient, iar cei de la „depozite-transporturi" cam uită să ridice metalul de la noi" — se justifică șeful atelierului.Intr-un atelier al aceluiași sector mecano-energetlc situația era cu totul alta : metalele refolosibile erau sortate distinct, în conteinere de culori diferite, cu inscripții adecvate, curate, fără resturi menajere. Deci se poate 1în secția mecanică I tot șpanul merge la un singur utilaj de mărun- țire, aflat în hală, și de aici este ridicat și încărcat într-un camion. O dată pe lună se face o așa-zisă „decontare" la cantitatea de șpan apreciată a fi fost livrată din

secție la prețul de „fier vechi" și nu la prețuri diferențiate în funcție de mărcile și grupele de mărci de oțel pe care le conțin. Așadar, șpanul — aliat și nealiat — pleacă din secție de-a valma.Ca să ridice de la magazie sau să scoată din depozit materiale, fiecare muncitor sau maistru, fie chiar și șeful secției, au nevoie de bonuri speciale in care se înscriu cantitățile precis determinate, strict necesare procesului de producție. Acest principiu fundamental al oricărei gestiuni corecte nu se mal aplică însă atunci cînd este vorba de a fi reintroduse în depozit aceleași materiale, aflate însă acum sub formă de resturi rămase din prelucrare. Cine mai știe cit s-a încărcat în autocamionul X sau dacă ceea ce a transportat mașina respectivă provine din secția. Y sau Z ? Mai ales cînd socotelile )se încheie după o lună de zile. Dacă ar fi vorba de șpan de oțel-carbon încă am găsi circumstanțe atenuante. Dar șpanul de oțel aliat conține nichel, crom, molibden și mangan, deci nu se poate admite ca utilizarea și recircularea 16r să fie lăsată la voia întîmplării.Din discuția cu Ing. Alexandru Teodoru, de la serviciul metalurgic, am aflat că, în șase luni din acest an. utilizarea in încărcătura cuptoarelor electrice a circa 3 200 tone de șpan de oțel colectat din secțiile de prelucrări mecanice, împreună cu refolosirea integrală a materialelor rezultate de la turnătorie (scursuri, maselote, rețele și piese re- butate) au permis recuperarea a 79 de tone de nichel, 28 tone feromolibden și 62 tone ferocrom, economiile realizate prin valorificarea peste normele de consum a unor feroaliaje și a nichelului conținut in resturile metalice ridicindu-se la circa 2,5 milioane lei. Economiile de elemente de aliere ar putea fi și mai mari dacă secțiile de prelucrări și în special secțiile mecanică 1 și 2 ar urmări permanent sortarea șpanului pe grupe de oțel-carbon, man- gan-siliciu și oțel crom-nichel-mo- libden, sfărimarea separată a acestuia la dimensiuni optime și ar asigura expedierea la turnătorii în conteinere marcate corespunzător. In acest sens o deosebită importanță au intrarea in funcțiune a instalației de prelucrare a șpanului de la secția sape-foraj și Începerea lucrărilor la cea de-a doua gospodărie de șpan.Așa cum au apreciat mai multi specialiști șl muncitori cu care am stat de vorbă, prin organizarea judicioasă a gospodăririi materialelor refolosibile, prin întărirea ordinii și disciplinei în acest domeniu există posibilitatea ca in scurt timp întreprinderea „1 Mai? să ajungă nu numai la limitele tehnice de valorificare internă, eficientă a resturilor metalice, ci să și devină furnizor de șpan de oțel aliat sortat și pregătit pentru alte turnătorii și oțelării.Grupaj realizat de 
Comeliu CARLAN și Stan ȘTEFAN

De pe cele 10 050 hectare cultivate cu legume, grădinarii bihoreni și-au propus să realizeze aproape 240 000 tone legume, din care mai bine de o treime — tomate. Abundența ploilor din primăvară, nebulozitatea accentuată care a persistat zile in șir au determinat întîrzierea vegetației legumelor cu circa două săptămini. Hărnicia oamenilor a învins însă capriciile vremii. Acum, în grădinile din Cimpia Crișurilor se muncește intens la recoltarea produselor. Cum se desfășoară această acțiune ?Am început raidul nostru in bazinul legumicol Salonta, unde se află terenurile fermelor întreprinderii de prelucrare și industrializare a legumelor și fructelor „Avintul"- Oradea. La ferma nr. 1 Salonta, tntilnim o mai veche cunoștință, tehnicianul Gavril Benea, despre ale cărui preocupări și rezultate meritorii în mecanizarea lucrărilor am relatat la timpul cuvenit. De astă dată, munca lui era împărțită între parcelele unde se recoltau tomatele și punctul de preindustriali- zare a acestora. Ochiul de bun gospodar al șefului de fermă, nu ocolește cel mai neînsemnat amănunt. Unul dintre mecanizatori, bunăoară, nu-și fixase corect conteinerul rabatabil pe platforma cu care transporta roșiile din cimp, pierzind 10—15 bucăți la fiecare parcurs. Ci- teva minute și neajunsul este înlăturat. Aici, recoltarea legumelor este o activitate la care participă zilnic
CONSTANTA

aproape 100 de oameni, fiecare din ei înscriind seara stringerea a 500— 700 kg tomate. „Producția e bună, una dintre cele mai ridicate pe care le-am realizat pină acum — ne spune șeful fermei. Estimăm să obținem pe fiecare din cele 45 hectare aflate în cultură cite 60 tone tomate, aproape dublu față de plan". Această fermă a expediat mai bine de 220 tone tomate, ceea ce, aveam să aflăm ulterior, reprezintă aproape jumătate din cantitatea trimisă întreprinderii prelucrătoare de toate fermele aparținătoare. Aici ne-a reținut atenția un alt fapt lăudabil : extinderea preindustrialiiării in cimp. „în. anii trecuți, transportul roșiilor pe distanțe mari de la ferme la întreprindere ne pricinuia pierderi de circa 10 la sută — preciza inginerul Papp Ladislau, director adjunct al întreprinderii „Avîn- tul“ Oradea. De aceea, celor patru stații de zdrobire a tomatelor li se adaugă altele două în curs de montare la fermele Inand și Salonta, lucrările executîndu-le in regie proprie".Ne-am oprit și in grădinile unor cooperative agricole. La cele din Borș și Vaida. munca este temeinic organizată. Ca atare, cantități însemnate de legume recoltate aici au fost destinate exportului, aducînd venituri frumoase unităților respective.Toate fermele întreprinderii „Aro- vit" Valea lui Mihai sînt împînzite

de oameni. „Recoltăm primele cantități de tomate — ne spunea Coriolan Naghi, inginerul-șef al întreprinderii. Puține cite sînt, pentru început, tomatele coapte nu pot fi lăsate să se deprecieze prin supracoacere. Altfel, din ce socoți a fi belșug te alegi cu pagubă". Procedind in acest fel, într-o singură zi au fost livrate întreprinderii 150 tone tomate. In zilele următoare, cantitatea recoltată va crește ajungînd zilnic la 500—600 tone roșii, strict corelată cu capacitatea de industrializare. Este notabil faptul că in toate cele 12 ferme’ sînt asigurate forța de muncă necesară, mijloacele de transport auto și chiar atelaje.Pretutindeni în Cimpia Crișurilor, concomitent cu recoltarea legumelor care au ajuns la maturitate, grădinarii acordă o atenție sporită întreținerii culturilor succesive pentru a obține producții mari, care să asigure aprovizionarea corespunzătoare a populației cu produse proaspete pină la sfirșitul toamnei. Producția bună care se anunță este un motiv de bucurie, dar și un îndemn de a impulsiona și mai. mult recoltarea, mai cu searnă în cooperativele agricole și fermele întreprinderii județene pentru legume și fructe Bihor. Exemplul fruntașilor este, fără îndoială, un convingător argument pentru operativitate sporită.
Ioan I.AZAcorespondentul „Scînte-ii*

Acțiunile de întrajutorareIn unitățile agricole din județul Constanta se cultivă 9 000 hectare cu legume. Culesul acestora se desfășoară acum în ritm intens. Din cantitatea de 72 000 tone prevăzută a fi livrată pină la sfirșitul lunii august la fondul de stat, au ajuns la beneficiari 24 000 tone. De asemenea, este în curs recoltarea celorlalte plante alimentare, între care fasolea deține cea mai mare pondere — 10 573 hectare. „Comandamentul județean pentru agricultură a recomandat ca în condițiile specifice ale acestei veri secetoase recoltarea fasolei să se execute conform unei tehnologii speciale — ne spune Vasile Sava, inginerul-șef al trustului horticol. Astfel, faza de coacere a fost urmărită cu atenție de către inginerii șefi ai unităților, pe fiecare solă in parte și, in măsura in care păstăile au ajuns la maturitate, s-a organizat dislocarea manuală, tncepînd de la orele trei dimineața pină la orele cind se ridică rouă. Strînsâ în grămezi pe rind. fasolea este solacizată pentru scăderea procentului de umiditate, după care, la cîteva zile, se treieră cu combinele".Am urmărit cum se desfășoară lucrările în consiliul agroindustrial Horia, unde șapte unități agricole au cultivat 750 hectare cu fasole. „Pentru grăbirea lucrărilor și evitarea pierderilor, munca a fost temeinic

trebuie extinse și mai mult

77000 TOA/£ DE ElEMENTf AI/ERE
■ . ” ' ■ ■ ■ ■ < . ..' ■ ■ ■ ■ ' ' • ■ ■ • . " ■ ■ • ■

- metale rare, foarte costisitoare ~ trebuie să fie recuperate în acest ,an. 
Pretutindeni, să se acționeze ferm pentru stabilirea clară a răspunderilor, 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan ale fiecărei întreprinderi, ale 

fiecărei secții, in interesul economiei naționale! ___________
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organizată — ne spune Constantin Mițaru, președintele consiliului, in fiecare unitate s-au organizat echipe speciale pentru dislocarea vrejilor, in care sint cuprinși peste 1 500 de oameni, care ies la lucru in timpul nopții". în dimineața raidului nostru, la cooperativa agricolă Crucea, care a cultivat 100 hectare cu fasole, se aflau în cimp 150 de cooperatori și alți 50 de cetățeni de la oficiul poștal și cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. In felul acesta, zilnic se dislocă cîte 10 hectare, lucrarea fiind executată pe jumătate din suprafață. Pe ansamblul consiliului a- groindustrial, pină in dimineața zilei de 13 august, recolta a fost strinsă de pe 300 hectare, din care de pe 40 hectare a fost treierată.în consiliul agroindustrial Mihal Viteazul, fasolea s-a cultivat în două unități agricole, pe 300 de hectare, din care 100 hectare la cooperativa agricolă Mihai Viteazul. în această unitate cultura a fost dislocată manual în totalitate și strinsă în grămezi, iar jumătate din ea a și fost treierată. „La treierat s-au folosit pină acum cinci combine — ne spune inginerul-șef al consiliului agroindustrial, Marcel Alexandru. începînd cu ziua de 13 august au mai fost introduse în lucru încă 4 com

bine, astfel incit în 2—3 zile treieratul se va încheia. Intrucit la I.A.S. Săcele, care are în cultură 200 hectare, dislocarea a rămas în urmă, s-a organizat o acțiune de întrajutorare, în sprijin venind cooperatorii din comuna Mihai Viteazul.Cele mai bune rezultate la recoltarea fasolei le-au obținut unitățile agricole din consiliile agroindustriale Topraisar, Remus Opreanu și Băneasa, unde dislocarea fasolei este pe terminate. în schimb, în unitățile agricole din consiliul agroindustrial PantelimOn lucrarea este abia la început, fiind dislocate doar 250 hectare din totalul de ; 750 hectare. Recoltarea fasolei este întirziată și la I.A.S. Albești, unde au fost dislocate doar 10 hectare din cele 100 cultivate. in timp ce în cooperativele a- gricole vecine — 23 August. Moșneni, Limanu și 2 Mai — dislocarea s-a încheiat, iar treieratul se desfășoară din plin. Ca atare, este absolut necesar să fie preluată experiența din consiliul agroindustrial Mihai Viteazul, treeîndu-se urgent la organizarea acțiunilor de întrajutorare cu forțe manuale între unitățile vecine, astfel incit în cel mai scurt timp să se încheie atit dislocarea, cît șl treieratul întregii recolte de fasole.
George MIHAESCUcorespondentul „Scinteii*

Hectarul și vagonul de porumb. In acest an, zona Mehedlnțiulul a fost puternic afectată de secetă. In aceste condiții, specialiștii și ceilalți oameni ai muncii de pe ogoare au aplicat numeroase măsuri în vederea extinderii irigațiilor și economisirii apei. Iată un exemplu : I.A.S. Glrla Mare are 1 540 hectare cu porumb în sistem irigat. Plantele depășesc doi metri înălțime. Rodul s-a împlinit bine, densitatea la hectar este între 70 000—75 000 plante. „Hectarul și vagonul de porumb — iată ce ne-am propus noi" — ne spune directorul unității, Alexandru Ne- delea. Aflăm că specialiștii de aici au trecut de la Irigarea prin aspersiune la cea prin brazde. O astfel de lucrare s-a realizat pe 900 hectare în fermele din Gîrla Mare, Salcia, Vrata. Pătulele și Dîrvarl. Două sînt avantajele : s-a făcut o importantă economie de energie electrică și plantele au avut apă permanent șl din belșug. Cu asemenea idei și fapte poți vorbi de vagonul de porumb la hectar. (Virgil Tătaru).
Un „secret" la îndemîna oricui. ptnfi în prezent, de la cele 529 vaci cu lapte cooperativa agricolă din Someș Odorhei, județul Sălaj, a livrat la fondul de stat 1 000 hectolitri lapte peste prevederile din contract. De notat că producția realizată în această unitate se apropie de cea obținută în toate celelalte cooperative la un loc din cadrul consiliului unic din care face parte. Secretul ? Este la indemina oricui : zootehniștii de aici au organizat pășunatul in loturi mici, după mulsul de seară vacile rămîn pe pășune și pe timp de noapte. Cooperatorii acționează, în continuare, foarte serios. Așa se face că, in prezent,

el adună cu mult fiîrg toate au semănat mari suprafețe__ __________________ _ vranție a menținerii producțiilor de lapte la *un nivel ridicat (Eugen Tcglaș).
Grădinar ingenios. In mod obișnuit, ferma nr. 1, condusă de tinărul Inginer Horațlu Straser, din cadrul asociației legumicole Răcă- ciuni, județul Bacău, obținea din solarii o singură cultură de bază pe an. Pentru a spori rentabilitatea. pe întreaga suprafață de 5 hectare de solarii au fost organizate două culturi de bază. Prima cultură, cea'de roșii, a fost foarte bună, ob- ținîndu-se o cantitate de peste 50 tone la hectar. Imediat după recoltare, pămîntul a fost arat, fertilizat și însămințat cu castraveți în cultură intensivă : 200 000 plante la hectar. Șeful fermei aprecia că In două-trei săptămini se va recolta prima serie de castraveciori. Și încă în cantități mari. (Gh. Baltă).
Adăpostiți... adăposturile. Jn octo;1'a:'i0 trecut, cooperativa agricolă din Dumbrava, județul Maramureș, a contractat cu cooperativa meșteșugărească „Țibleșul" din Tîrgu Lăpuș construirea unui grajd care să adăpostească peste 100 bovine. Termenul de predare s-a fixat pentru data de 1 septembrie 1985. Cum arată adăpostul acum, cind ar trebui să fie gata pentru recepție ? Au fost ridicați doar pereții și atit. Acum — constructor și beneficiar — privind calendarul, dau din colț in colt : ba că lemnul pentru acoperiș e încă in pădure, ba că nu au mijloace de transport pentru materiale. Oricite scuze s-at formula, faptele acuză. (Ghcorghe Susa).
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înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea, a Programului partidului, 
crearea condițiilor pentru afirmarea 
principiilor comuniste în toate 
niile de activitate impun ca o necesi
tate obiectivă perfecționarea și dezvol
tarea continuă a proprietății socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

dome-

In concepția social-economicâ a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înaintarea societății noastre pe calea socialismului multilateral dezvoltat impune asigurarea unei concordanțe cit mai de
pline intre relațiile de producție și forțele de 
producție, in aceste condiții, includerea perfecționării sistematice a relațiilor de producție printre componentele generale ale strategiei P.C.R. de maturizare a noii orînduiri apare pe cit de necesară, pe atît de importantă.Conducătorul partidului și statului a conceput strategia perfecționării relațiilor de producție ca un proces revoluționar complex, care vizează atît fiecare componentă în parte a acestora, cît și funcționarea lor ca sistem.Deoarece proprietatea socialistă asupra mijloa
celor de producție constituie relația primordială

a sistemului nostru socialist, în centrul strategiei perfecționării relațiilor de producție au fost puse consolidarea și dezvoltarea continuă a acesteia. Toate măsurile întreprinse în ultimele două decenii pe linia perfecționării relațiilor socialiste de producție, repartiție, schimb și consum, de îmbunătățire a conducerii planificate a întregii activități economico-sociale au urmărit afirmarea la noi cote de exigență a triplei calități - de proprietari, producători și beneficiari — a oamenilor muncii în economia noastră națională. Din această perspectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în magistrala cuvîntare rostită la plenara Comitetului Central și a activului central al partidului că „înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Progra
mului partidului, crearea condițiilor pentru afir

marea principiilor comuniste in toate domeniile 
de activitate impun ca o necesitate obiectivă 
perfecționarea și dezvoltarea continuă a pro
prietății socialiste."Elemente definitorii ale acestui concept esențial al gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, exigențele pe care le impune în etapa actuală dezvoltarea proprietății socialiste sînt înfățișate în dezbaterea de față, la care își aduc contribuția tovarășii : prof. dr. Gheorghe Crețoiu, de la Universitatea din București, prof. dr. Dumitru 
Ciucur, de la Academia de studii economice 
din București, conf. dr. Gheorghe Postelnicu, decanul Facultății de științe economice din Cluj- Napoca, și conf. dr. Niculae Niculescu, de la Institutul politehnic din lași.

Mul proprietății in cadrul 
sistemului relațiilor de producție

D. Ciucur : Proprietatea asupra mijloacelor de producție reprezintă relația de producție fundamentală, deoarece ea condiționează toate celelalte laturi ale relațiilor de producție. De natura proprietății asupra mijloacelor de producție depinde schimbul de activități reciproc intre oameni, intre diferitele grupuri sau clase sociale, precum și în interiorul acestora. In corelație directă și determinate de proprietate sînt, de asemenea, relațiile de repartiție. Relațiile generale de proprietate determină formarea și dezvoltarea relațiilor de consum. Drept urmare, proprietatea asupra mijloacelor de producție, fiind relația primordială și determinantă, face din relațiile de producție un ansamblu coerent, un sistem complex și dialectic.Gh. Crețoiu : Concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privitoare la proprietate își are izvorul în spiritul învățăturii marxiste, care așază relațiile de proprietate la temelia orinduirii economico-sociale. Relația nemijlocită a proprietarilor condițiilor de producție față de producătorii nemijlociți reprezintă, după K. Marx, cea mai „profundă taină" și baza întregii orînduiri sociale. Referitor la societatea socialistă, la rolul pe care îl are trecerea mijloacelor de producție în proprietate socială, K. Marx a subliniat că aceasta va deveni „baza națională a societății, 
alcătuită din asociații ale producăto
rilor liberi și egali, care vor munci 
în mod conștient, după un plan 
general și rațional". La rîndul său, Fr. Engels, în „Principiile comunismului" a subliniat că „Desființarea 
proprietății private constituie cea 
mai succintă și mai caracteristică 
expresie pentru a desemna transfor
marea întregii orinduiri sociale, 
transformare care decurge în mod 
necesar din dezvoltarea industriei, 
fiind de aceea pe bună dreptate 
considerată de comuniști ca reven
dicarea principală".Gh. Postelnicu : Există în economie citeva adevăruri fundamentale. Unul dintre acestea este legat de proprietate, care reflectă poziția oamenilor față de mijloacele de pro

Remarcabile contribuții 
la îmbogățirea teoriei 
socialismului științific

Gh. Crețoiu : Concepția fundamentată de secretarul general al partidului nostru are o semnificație și rezonanțe deosebite și din punctul de vedere al afirmării active a gîndirii revoluționare, marxiste pe plan internațional.Se știe că problema proprietății a 

ducție. Mai exact, este vorba de modul în care oamenii își însușesc bunuri materiale. De aceea, esența proprietății este determinată tocmai de natura relațiilor ce se formează între oameni in procesul acestei însușiri. Proprietatea socialistă, prin formele și consecințele instaurării ei, a determinat modificări profunde in economie, irifluențînd puternic modul de funcționare și de dezvoltare a acesteia.In momentul apariției ei în economia țării noastre, unii sceptici s-au grăbit să afirme că însușirea socială a mijloacelor de producție s-ar afla în totală contradicție cu însușirea individuală, pe baza muncii proprii, a rezultatelor producției. Faptele au demonstrat, de-a lungul anilor, exact opusul afirmației de mai sus. S-a dovedit, fără a mai fi nevoie de o demonstrație suplimentară, că proprietatea socialistă a constituit condiția de bază a garantării însușirii veniturilor provenite din muncă. Așadar, proprietatea socialistă nu a luat nimănui putința de a-și însuși venituri provenite din munca proprie. Ceea ce a înlăturat ea, o dată pentru totdeauna, a fost doar putința ca prin această însușire să fie aservită munca altuia.Determinlnd poziția egală a tuturor oamenilor muncii față de mijloacele de producție, proprietatea socialistă influențează puternic interesul și răspunderea comună a acestora pentru modul cum le folosesc și le valorifică. în acest context, fiecare participant la producția bunurilor materiale trebuie să înțeleagă faptul că, prin încredințarea în folosință a unei părți' din fondul unic al proprietății socialiste a întregului popor, are obligația să facă tot ceea, ce depinde de capacitatea și inițiativa sa pentru a o apăra și dezvolta. In viziunea marxistă a partidului nostru, calitatea de proprietar și producător constituie deci nu numai unitatea a două funcții economice, ci, înainte de toate, sinteza unor drepturi și răspunderi egale pentru toți.N. Niculescu : După Congresul al IX-lea, cu contribuția de inestimabilă valoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a aprofundat cunoașterea științifică a conținutului proprietății, a esenței și resorturilor intime ale mișcării ei, a unității și interacțiunii dialectice ale formelor proprietății socialiste, precum și a rolului acestora in ansamblul vieții economico-sociale. Un moment de referință in abordarea creatoare a problematicii proprietății socialiste, atit din latura teoretică, cit și din cea a funcționării sale practice, reale, îl constituie Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982. Pe baza unei analize temeinice și multilaterale a stadiului atins în dezvoltarea economico-socială a țării, a exigențelor noi ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate au fost formulate criterii metodologice originale privind abordarea conceptului de proprietate socialistă. în același timp a fost inițiat un ansamblu de măsuri economice, juridice și politico-educative menite să contribuie la realizarea funcțiilor proprietății socialiste la noi dimensiuni calitative.

format și formează obiectul unor ample confruntări teoretico-ideolo- gice și politice. Dintotdeauna, reprezentanții și ideologii capitalului au apărat proprietatea privată și au negat și denigrat proprietatea socialistă, atribuind, în același timp, comuniștilor intenția de a desființa 

orice fel de proprietate. în opoziție cu acești ideologi, Marx și Engels afirmau in „Manifestul Partidului Comunist" că ceea ce caracterizează comunismul nu este desființarea proprietății în general, ci desființarea proprietății burgheze.Gîndirea economico-socială ne- marxistă a readus în perioada postbelică, cu deosebire în ultimul deceniu și jumătate, problemele proprietății în prim-planul dezbaterilor ideologice, mai ales în cadrul acelei orientări de gîndire care încearcă — deliberat și cu intenție bine determinată — să realizeze o analiză comparată a sistemelor economico-sociale. Au fost scrise,' în Occident, numeroase lucrări pe această temă, au fost chiar elaborate enciclopedii care își propun o analiză a marxismului, socialismului și societății socialiste. In acest cadru, s-au manifestat citeva modalități de abordare a proprietății : după unii, formele de proprietate asupra mijloacelor de producție și-ar fi pierdut importanța atribuită de marxism în determina

rea sistemului economico-social, acesta fiind reprezentat fie prin sistemul de instituții și forme de organizare, fie prin prisma raportului dintre plan și piață sau dintre centralizarea și descentralizarea conducerii.Chiar și in cazul în care proprietatea asupra mijloacelor de producție este considerată ca o componentă a. sistemului economic, ea este tratată nu ca o categorie economică, ci ca una juridică sau chiar politică. Astfel, politologul american Ch. E. Lindblom afirmă că proprietatea este sistemul puterii create, de guvern, iar englezul P. Wiles tratează deosebirile dintre proprietatea
Un efort susținut pentru 
dezvoltarea avuției sociale

Gh. Crețoiu : După cucerirea puterii economice, clasa muncitoare, in alianță cu țărănimea și celelalte pături sociale, a depus intense eforturi pentru dezvoltațea rapidă a proprietății întregului popor. Dezvoltarea susținută a proprietății socialiste continuă să reprezinte o latură esențială a politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a țării spre comunism.Această orientare și-a găsit o amplă fundamentare în opera secretarului general al partidului nostru și este concretizată în Programul P.C.R., care, pornind de la premisa că „proprietatea socialistă constituie baza orinduirii noastre noi, sursa propășirii materiale și spirituale a întregului popor", subliniază că în perioada făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism „proprietatea socialistă, indiferent de forma pe care o îmbracă, se va ridica pe o treaptă nouă, asigurind condiții de muncă și de existență superioare și tot mai unitare tuturor categoriilor de oameni ai muncii, atit de la orașe, cit și de la sate".Afirmarea tot mai puternică a acestei concepții și concretizarea ei în măsuri de politică economică au avut loc într-o perioadă cînd în gin- direa și literatura economică aveau o largă circulație teze simpliste și 

privată și proprietatea socială nu în funcție de conținutul social-economic care demarcă socialismul de capitalism, ci ca diferență între ceea ce el denumește societatea „libertății instituționale" și societatea „puternic centralizată" ; prima, spune el, permite proprietatea privată și proprietatea socială în orice proporții pe baza pieței concurențiale, cea de-a doua permite numai proprietatea socială. In vederea susținerii unor teze antisocialiste, nu de puține ori în teoriile respective se supralicitează anumite fenomene de etatizare excesivă a vieții economice, fie unele deficiențe și greutăți din țările socialiste sau chiar din întreprinderile de stat din Occident.Nu este greu de desprins sensurile, de cele mai multe ori nemărturisite, ale unor asemenea teorii : acreditarea ideii ștergerii deosebirilor dintre cele două orînduiri sociale și a celei cu privire la caracterul perimat al revendicărilor referitoare la socializarea mijloacelor de producție ; sau, după caz, atunci eînd este vorba de economia țărilor socialiste se avansează idei și soluții prin care să se creeze cîmp mai larg de acțiune unor procese străine orinduirii socialiste. Critica acestor teorii reprezintă, de aceea, o latură importantă a științelor sociale, iar politica de consolidare, dezvoltare și perfecționare a proprietății socialiste promovată consecvent de partidul nostru, sub înriurirea gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, se afirmă nu numai ca singura cale de creștere a posibilităților de ridicare a gradului de civilizație,, ci și ca un factor ho- tăritor )al exprimării depline a valențelor și a principiilor societății socialiste.Gh. Postelnicu : Modul consecvent în care militează tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru lărgirea și perfecționarea proprietății socialiste demonstrează în fapt atașamentul neclintit al partidului nostru față de idealurile clasei muncitoare, față de țelurile nobile ale socialismului și comunismului, ale instaurării deplinei egalități sociale și economice între toți membrii societății. Din perspectiva acestei generoase viziuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid că înnoirea societății socialiste trebuie să fie realizată nu deschizind drumul revenirii la proprietatea particular- capitalistă, ci perfccționind și întărind continuu proprietatea socialistă de stat și cooperatistă. Orice abdicare de la acest principiu, verificat de viață, este de natură să determine grave perturbații in evoluția socialismului, să genereze procese sociale contradictorii.

eronate care fie că denaturau sau supralicitau caracterul proprietății socialiste de stat, fie că, subliniind rolul și funcțiile acesteia, subestimau proprietatea cooperatistă, conside- rind-o ca o formă inferioară a proprietății socialiste.Relevînd că proprietatea socialistă stă la baza superiorității orinduirii noastre, permițind desfășurarea unui efort coordonat și eficient în vederea propășirii societății, la Conferința Națională a partidului din 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, in același timp, că îmbinarea strînsă a proprietății socialiste de stat și a celei cooperatiste intr-un tot unitar in ansamblul economiei naționale oferă largi posibilități de folosire rațională a tuturor resurselor materiale și umane ale societății, permite creșterea în ritm susținut a producției, perfecționarea relațiilor sociale, satisfacerea tot mai înaltă a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii de la orașe și sate. S-a remarcat, totodată, că orice contrapunere a celor două forme de proprietate — de stat și cooperatistă — este nejustificată, puțind aduce daune intereselor generale ale dezvoltării societății socialiste.N. Niculescu : Se cuvine adăugat și faptul că dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste sînt înțelese de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca un proces complex și indivizibil, 

care se înfăptuiește ca unitate dialectică atit a acțiunii de sporire a masei de bunuri materiale, cit și a perfecționării neîntrerupte a relațiilor ce se statornicesc în chip obiectiv în cadrul producției și vieții sociale în legătură cu însușirea socială

a mijloacelor de producție și, în funcție de aceasta, a rezultatelor producției.In strînsă legătură cu cele de mal sus se cuvine să menționăm reliefarea într-o lumină nouă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a corelației intime și a multiplelor interdependențe dintre principiile socialiste de proprietate, de muncă și de repartiție. Privirea și promovarea acestor principii în unitatea determinărilor lor reciproce, avînd la bază consacrarea muncii ca unic criteriu al posesiunii, folosirii și însușirii in societatea noastră socialistă, a generat așezarea raporturilor sociale pe temelia trainică a echității și egalității sociale.
Perfecționarea continuă 

a relațiilor de producție

Gh. Crețoiu : O problemă de bază a dezvoltării proprietății socialiste o reprezintă perfecționarea relațiilor și principiilor de proprietate socială asupra mijloacelor de producție. Perfecționarea acestora urmărește, pe de o parte, creșterea răspunderii unităților economice și a oamenilor muncii penlru apărarea, consolidarea și dezvoltarea in continuare a proprietății socialiste, pentru gospodărirea cu maximă eficiență a patrimoniului unităților socialiste, înlăturarea șl prevenirea oricăror fenomene care contravin esenței sociale a proprietății și cerințelor afirmării valențelor orinduirii socialiste. Pe de altă parte, perfecționarea proprietății socialiste trebuie să permită manifestarea mai puternică a calității de producători, proprietari și beneficiari a oamenilor muncii, participarea nemijlocită a acestora la conducerea activității economice, la deciziile prin care se asigură dezvoltarea și fructificarea proprietății socialiste. De aceea, partidul nostru urmărește cu stăruință ca dezvoltarea proprietății socialiste și perfecționarea mecanismului economic să se realizeze astfel incit oamenii muncii să se manifeste tot mai activ in procesul producției, repartiției și folosirii bunurilor materiale, și in primul rind a mijloacelor de producție, în calitatea lor de proprietari socialiști uniți. Totodată, partidul nostru are în vedere ca măsurile de perfecționare a conducerii, organizării și planificării să nu con- travină cerințelor conducerii unitare a întregului proces al reproducției socialiste lărgite.Gh. Postelnicu : Firește, nu trebuie să ne închipuim că instaurarea relațiilor de proprietate socialistă conduce automat la schimbarea comportamentului fiecărui om al muncii, astfel ca toți să acționeze, de la început și efectiv, cu maximum de răspundere și simț gospodăresc pentru întărirea și dezvoltarea ei. Mai întilnim indivizi izolați care n-au
Dezbaterea pune în evidență concluzia majoră că în România, datorită gîndirii originale, novatoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a cristalizat o concepție superioară? complexă, privitoare la rolul și funcțiile proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Datorită excepționalei puteri de investigație a secretarului general al partidului, s-a evidențiat puternic faptul că condiția hotăritoare a progresului neîntrerupt al țării o constituie dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste, situarea ei în centrul tuturor eforturilor poporului pentru edificarea socialistă a patriei. S-a vădit puternic în anii de după

Congresul al IX-lea al partidului că dezvoltarea proprietății socialiste condiționează sporirea proprietății personale ; socialismul, prin esența sa, este o societate a satisfacerii intr-un tot mai înalt grad a cerințelor materiale și spirituale ale tuturor membrilor societății, satisfacere întemeiată numai și numai pe muncă. Aportul crescînd al oamenilor muncii la mărirea bogăției sociale atrage după sine creșterea veniturilor personale și, pe această bază, a posibilității de a beneficia de o cantitate sporită de bunuri și servicii. Dezbatere organizată de 
Ioan ERHAN

D. Ciucur : Politica partidului de dezvoltare. continuă a proprietății socialjste își găsește concretizarea înainte de toate in creșterea susținută a avuției naționale. Este elocvent în acest sens faptul că avuția națională generală a României se ridică în prezent la peste 4 000 de miliarde lei. Un element calitativ nou afirmat în strînsă legătură cu cerințele actualei etape îl constituie dezvoltarea proprietății în primul rînd pe calc intensivă, prin modernizarea, ridicarea nivelului tehnic al capacităților de producție deja existente și mai puțin pe cale extensivă, prin crearea de noi obiective economice.în cadrul strategiei partidului nostru de dezvoltare economico-socială independentă, într-o lume cu interdependențe crescînde, dobîndește o importanță deosebită corelația dintre proprietatea socialistă, rata acumulării și progresul social al țării. Dezvoltarea și modernizarea proprietății socialiste au ca premisă majoră dimensionarea judicioasă a repartizării și utilizării venitului național pentru dezvoltare și consum. O asemenea concepție se bazează pe faptul că împărțirea și utilizarea finală a venitului național în cele două mari fonduri reprezintă, prin mărimea, structura și dinamica lor, suportul material și financiar al dezvoltării permanente a proprietății socialiste, asigurind astfel progresul economico-social rapid al întregii țări, ridicarea bunăstării întregului popor.Gh. Crețoiu : Este concludent In acest sens faptul că sporul mediu anual al fondurilor fixe puse în funcțiune in primele trei cincinale, în condițiile unei rate a acumulării de circa 22 la sută, a fost de 20 miliarde lei, pe cînd în ultimele patru cincinale, cînd rata acumulării s-a situat sistematic peste 30 la sută, acest spor a atins circa 117 miliarde lei, ceea ce a asigurat accelerarea procesului de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-mate- riale a societății noastre socialiste.

ajuns să Înțeleagă faptul că proprietar al mijloacelor de producție nu poate fi decit alături de ceilalți tovarăși de muncă și numai in măsura în care produce. Adeseori a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu faptul că cine nu consimte să se Încadreze intr-o muncă socialmente utilă societății nu poate fi considerat proprietar. Desigur, rezolvarea acestei probleme poate fi făcută printr-un complex de măsuri economice, sociale și educative care să favorizeze și să stimuleze participarea integrală și eficientă la muncă a tuturor membrilor societății, pe baza ridicării continue a nivelului lor de pregătire.și conștiință, în scopul dobîndirii competentei necesare îndeplinirii la înalte cote calitative a funcțiilor de producător și proprietar.In felul acesta, intre proprietatea personală și proprietatea obștească se stabilește o corelație foarte string să. Cu cit crește mai repede producția, obiectul proprietății socialiste, cu atit vor spori posibilitățile de însușire a bunurilor care vor întregi proprietatea personală. Dezvoltarea proprietății întregului popor constituie baza sigură a creșterii veniturilor personale provenite din muncă. Iată de ce partidul și statul nostru, prin măsurile adoptate în ultimii ani de perfecționare continuă a relațiilor de repartiție, au pus un accent sporit pe legarea veniturilor personale de rezultatele muncii fiecăruia, de contribuția nemijlocită pe care o aduce la sporirea avuției naționale. Se poate spune că nivelul de trai, calitatea vieții fiecăruia dintre noi, precum și perspectivele îmbunătățirii ei viitoare depind de modul cum vom ști să dezvoltăm și să apărăm proprietatea socialistă, de modul in care vom găsi căile și mijloacele cele mai potrivite in vederea valorificării eficiente a zestrei tehnice de care deja dispunem, precum și a resurselor ce vor fi atrase în circuitul economic de aici înainte.

D. Ciucur : In ansamblul strategiei perfecționării relațiilor de producție, un loc însemnat ii ocupă și stabilirea celor mai raționale legături intre categoriile sistemului socialist de interese, diversificarea și adecvarea acestora in raport de nivelul la care se desfășoară activitatea economico-socială, de transformările intervenite în viața economică. Armonizarea intereselor generale, colective și personale are loc pe fondul priorității intereselor generale ale societății.N. Niculescu : Creșterea cantitativă a- obiectului celor două forme de proprietate, perfecționarea lui calitativă, îmbogățirea cu noi elemente a conținutului socialist al întregului subsistem al relațiilor de proprietate reprezintă factori fundamentali, necesari, pe fondul cărora și corelativ cu care se realizează armonizarea intereselor economice în cadrul societății românești contemporane. A- ceasta necesită, desigur, înțelegerea in profunzime de către fiecare om al muncii a interdependenței dintre consolidarea și apărarea proprietății obștești și interesele personale ale membrilor societății, obiectiv de maximă actualitate al întregii munci politico-educative a partidului.Gh. Crețoiu : în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. îmbinarea intereselor generale cu cele colective și individuale are loc în contextul armonizării intereselor curente cu cele de perspectivă, ale afirmării puternice a rolului factorului conștient și îngrădirii tuturor posibilităților de afirmare a spontaneității în dezvoltarea economico-socială. Ca urmare, perfecționarea mecanismului economico-financiar trebuie să îmbine în mod organic proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, cerințele consolidării și afirmării tot mai puternice a acesteia în viața economico-socială cui larga 

inițiativă și cointeresarea oamenilor muncii, cu cerințele participării tot mai active a acestora la conducere. Ceea ce, in concepția promovată de partidul nostru — concepție confirmată de viață — implică un raport optim intre creșterea atribuțiilor și competențelor unităților economice, pe de o parte, și conducerea unitară a vieții economico-sociale, pe de alta, lată de ce întărirea autocondu- cerii și autogestiunii nu contravine, ci se împletește cu conducerea unitară a economiei pe baza planului național unic de dezvoltare economico-socială. Totodată, cointeresarea materială implică și -un raport rațional intre stimulare și răspunderea materială, precum și combaterea oricăror forme și încercări de sustragere de la muncă sau de obținere a unor venituri fără muncă, prevenirea oricăror tendințe de încălcare a principiilor eticii și echității socialiste.D. Ciucur : Pe baza dezvoltării permanente a proprietății socialiste, a devenit necesară și posibilă crearea unui cadru organizatoric original, unic în felul său. pentru participarea tot mai largă, democratică, a oamenilor la conducerea întregii activități economico-sociale; au fost introduse noul mecanism economic bazat pe autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico-fi- nanciară, precum și noul sistem de retribuire prin generalizarea acordului global. Conștiința de proprietar socialist include in sine și înțelegerea faptului că întreprinderea, întregul ei aparat de producție reprezintă o parte din avuția națională. pe care oamenii muncii trebuie s-o gospodărească cît mai rațional, incit sporind rezultatele să aibă loc creșterea atît a veniturilor lor, cit și a aportului lor la satisfacerea unor necesități generale ale dezvoltării societății.
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„Aducem un cald omagiucomuniștilor și antifasciștilor, tuturor luptătorilor pa-trioți, caic, dovedind un înalt spirit de eroism, abnegație și devotament pentru cauza libertății si independenței patriei, înfruntând regimul antones- cian .și mașina de război a Germanici hitleriste, auasigurat desfășurarea victorioasă a insurecției din August 1944“ — sublinia, dînd expresie sentimentelor întregii țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

tuirea visului de aur al națiunii noastre1'.„Satul blestemat", piesa lui Mircea Bradu (scrisă cu gindul la împlinirea a patru decenii de Ia victoria împotriva fascismului), începe cu o evocare poematică în cheie folclorică. Prin replicile lor, două personaje cu nume sugestive ne transmit sentimentul unei amenințări cosmice. Dialogul lor a- mintește de eresurile

populația satului, inclusiv de primarul numit de nemți. Aflăm de începutul organizării unor „batalioane de codru" de către pa- trioți ce și-au asumat riscul martiriului.Treptat, viziunea poematică este, așadar, dublată de una mai realistă, scriitorul făcînd apel și la inserții documentare semnificative pentru momentul actualizat — „mijlocul lui august 1944". Căci în

de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, a acțiunilor hotărîtoare de sabotare a mașinii de război germane și de ofensivă directă, pe front — „Satul blestemat" are în centru o altă temă. Situîndu-și acțiunea Intr-un colț mai depărtat de răscrucea marilor încleștări istorice, un sat de munte bihorean, Mircea Bradu configurează relevarea sentimentului de
Dramaturgia noastră și-a alăturat forțele acestei omagieri prin opere de relief inspirate de evenimentele revoluției sociale și naționale, antifasciste si antiimperialiste. Unele din lucrările mai vechi pe a- ceastă temă, semnate de Horia Lovinescu, Aurel Baranga, Titus Popovici, Dan Tărchilă, D. R. Popescu. Al. Voitin ș.a., se dovedesc" rezistente la timp, mereu actuale prin vigoarea cu care, recreind pagini glorioase ale luptei națiunii pentru dobindirea suveranității, independenței și libertății sociale, afirmă exemplaritatea luptei pentru libertate; prin forța cu care, dezvăluind consecin

Eroismul revoluționar, 
eroismul unor ani de glorie

NOI PIESE DE TEATRU CONSACRATE

EVENIMENTELOR DIN AUGUST 1944

țele morale ale războiului, relevă setea de pace a poporului nostru. Așa se explică atit revenirea lor pe scenele teatrelor, cit și reușita noilor transfigurări scenice, reușită validată prin aprecierile publicului.Pieselor bine cunoscute li s-au alăturat în ultima perioadă noi lucrări consacrate mișcării de rezistență antifascistă — pe care teatrele noastre, spre meritul lor, le-au prezentat în premiere absolute ce reprezintă adevărate opere de valorificare scenică, spectacole de ținută, de un puternic ecou spiritual.„Teatrul istoric a fost întotdeauna o manifestare de patriotism, așa cum este de fapt și astăzi. Făcînd o incursiune pioasă în istorie — ne mărturisește dramaturgul Mircea Bradu, directorul Teatrului de stat din Oradea — m-am oprit la zece din cele mai importante momente pentru a demonstra o idee exemplară : continuitatea spiritualității românești, permanența aspirației și luptei pentru dreptate și libertate. Ciclul meu istoric se încheie și culminează, cum era firesc, cu momentul eliberării. Socotesc de extremă importanță pentru noi, românii, ,acest eveniment. E împlinirea, înfăp

populare ce, lnvoctnd luna mîncată de vîrcolaci, conturează imagini ale luptei dintre întunericul dominator și lumina ce nu se lasă distrusă, anihilată. Sentimentul acesta apăsător, difuz, amestec al deprimării cu vagi licăriri de speranță, absolutizare a spaimei și infirmarea el în numele optimismului etern omenesc, sentimentul acesta aparent existențial iși dezvăluie treptat rădăcinile, motivațiile concrete : politice, istorice. Ne aflăm în perioada ultimelor convulsii ale celui de-al doilea război mondial. Este vorba așadar despre starea unor oameni dintri-un sat transilvan aflat sub ocupație și confruntați cu lanțul parcă fără de sfîrșit al abuzurilor, atrocităților și samavolniciilor comise de autoritățile horthyste. Este starea unor oameni ce n-au ieșit din hotarul comunei lor niciodată, dar și a celor care, precum Licurici, știu că plaga războiului și ororile nazismului apăsau asupra întregii Europe. Este starea femeilor părăsite prin plecarea pe front a bărbaților valizi, a femeilor lipsite de dragoste și aspirînd la dragoste, „lovite, de timp și îmbătrînite". Printr-un lent contrast dramatic această „tonalitate", este progresiv contrazisă. Aflăm despre mișcarea de rezistență și înțelegem că ea este susținută, într-o admirabilă solidaritate, de toată

Scenă din spectacolul „Satul blestemat", la Teatrul de stat din Oradeatr-adevăr, cu ocazia luptelor pentru eliberarea Ardealului de nord, inclusiv a Bihorului, populația a acordat un sprijin substanțial trupelor române șl sovietice, difuzînd informații despre inamic, că- lăuzindu-le pe căile cele mai favorabile, aprovizio- nindu-le, acordînd ajutor răni ții or etc.Diferit de piesele, avlnd drept obiectiv o imagine directă a evenimentelor definitorii ale revoluției

demnitate națională, manifestarea lui prin curajul înfruntării, cu prețul vieții, a ocupantului german.Spectacolul de la Oradea, realizat într-o exemplară muncă de echipă in regia lui S. Savin, are meritul de a recrea expresiv factura, timbrul aparte al piesei, recomandindu-se, prin revelarea patimilor umane și pătimirii naționale, prin rafinata îmbinare a realismului cu unele mijloace expresioniste, ca Intr-un „mister teatral modern". Interpreții — Dan Bădărău, Daniel Vulcu, George Voinese, Mariana Vasile, Ion Miinea, Eugen Harizomenov, Nicolae Toma, Anca Miere-Ch.irilă — recreează cu dăruire și inspirație psihologia diversă și pitorească a piesei, fără a ignora trăsăturile legendare și mitice ale unor personaje (învățătorul — amintește, de pildă, de „Dorobanțul" lui Vasile Alecsandri, Licurici ori tînărul său tovarăș, de Fiul risipitor). îndeosebi Dan Bădărău și Daniel Vulcu, doi din actorii tineri și talentați ai trupei de Ia Oradea (unul din teatrele in care tînăra generație este bine reprezentată, activă, cu rezultate remarcabile), știu să sugereze calitatea umană ascunsă în «patele unor aparențe de „pierde-vară", știu să sugereze că delirul lor verbal poate fi considerat o formă a nemulțu

mirii, a derutei umane ; așa după cum felul ta care Marcel Segărceanu interpretează rolul străinului amintește că vorba prea căutată poate ascunde viclenia trădării. O mențiune specială șe cuvine pentru Eugen Țugulea, actor cu mijloace de mare sobrietate a expresiei, care conturează prin chipul învățătorului un personaj- simbol al demnității, omeniei și patriotismului românesc.O altă piesă inspirată din evenimentele de acum 41 de ani este „Nevinovatul", de Dehel Gâbor. Montarea, memorabilă, de la Teatrul maghiar de stat din Cluj-Napoca, este semnată de tînărul regizor Tompa Gâbor, care știe să pună in evidență cu sobre mijloace expresive nucleul dramatic, estompind cu discreție încărcătura romanescă a lucrării (demers la care contribuie și decorul auster sugerînd claustrarea și apăsarea, al lui Th. T. Ciupe). O contribuție însemnată la plastica, dar mai ales dimensiunea reflexivă a montării o are și prestigioasa distribuție ce reunește nume de prim rang ale scenei clujene, precum Csiki Andrăs, Vadâsz Zol- tân, Vitălyos Ildiko, Hejja Săndor, Lăszlo Gero și alții. „Nevinovatul", a cărei acțiune se petrece chiar în ziua de 23 August 1944, într-un orășel din sudul Transilvaniei, urmărește reacția semnificativă a unui om care nu a făcut politică, ce se confruntă, printr-o tatîmplare (o coincidență dată de ase- mănârea fizică cu un ilegalist), cu atrocitatea fascistă. Dehel Gâbor, autor clujean care prin această piesă se manifestă și ca un talentat dramaturg, capabil de a crea portrete dramatice nuanțate, surprinde reacția de aversiune firească a eroului, un învățător, față de bestialitatea călăilor Siguranței și Gestapoului, atitudine cul- minind cu adeziunea lui la chuza reprezentată și apărată de comuniști.Prin propunerea repertorială — este vorba de premiere absolute — prin calitatea transfigurării artistice, prin reverberație ideatică și forță emoțională, spectacolele de la Oradea și Cluj-Napoca, la care ne-am referit, constituie un bun exemplu pentru dăruirea cu care teatrele s-au apropiat da istoria noastră recentă.
Natalia STANCU

INGENIOZITATEA
- în slujba gospodăririi orașului

Monumentul sonor alîntregul „corpus" al creației noastre muzicale ne apare ca o vastă orgă prin a cărei tubulatură, cu resurse parcă nelimitate de valori, intensități, înălțimi și tim- bruri, răsună un cintec măreț, dar' și cu infinite nuanțe, un cintec care nu este, altceva decît epopeea poporului român, răsfringerea in fapte de artă a eposului și etosului românesc. Nu există perioadă din hronicul muzicii noastre și nu există generație de creatori care să nu fi răspuns prin opere — variabile, desigur, sub raportul valorii estetice, egale, însă, prin autenticitatea atitudinii de înaltă responsabilitate și angajare patriotică a autorilor — dedicate orelor înstelate ale destinului național românesc, opere căutind să transfigureze în arta sunetelor, îngemănată, uneori, cu fiorul poeziei, e- venimentele memorabile și eroii exemplari. Și este, fără îndoială, un titlu de cinste al creației actuale faptul că a abordat cu curaj tematica de majoră semnificație a contemporaneității, incluzind . în aproape toate genurile muzicale lucrări inspirate din lupta clasei muncitoare, a întregului popor român, încununată prin actul revoluționar de Ia 23 August 1944. La loc de frunte vom așeza, desigur. marele număr de cîntece patriotice dedicate acestui eveniment. Creațiile lui I. D. Chirescu și Radu Paladi, Gbeorghe Dumitrescu și Mircea Neagu, Laurențiu Profeta și Teodor Bratu. Gheorghe Bazavan și Vasile Timiș, Vasile Donose și Liviu lonescu, precum și încă' multe altele desigur, și-au cistigat o largă răspîndire prin mijlocirea formațiilor corale profesioniste și de amatori.Problemele de dramaturgie muzicală puse In fața creatorilor de tematică istoric-contemporană sint

interesant reliefate de abordarea lor succesivă in diferite genuri. Caracterul generalizator al muzicii simfonice cu program, precum și dialectica conflictuală a formelor muzicale tradiționale (inclusiv simfonia de tip postromantic) au a- părut dintr-un început drept cadre adecvate pentru evocarea unor e- venimente a căror realitate a fost trăită nu numai de artistul creator, ci și de ascultătorul potențial. tn această sferă se înscrie ciclul de poeme simfonice scris de Dumitru Bughici în anii 1953— 1964, poemele simfonice „Se arată lumea" de Nicolae Buicliu, „La Mislea" de Sabin Drăgoi, „Poem eroic" de Ludovic Feldman, „Simfonia eliberării" de Diartlandi Gheciu, „Noapte de august" de Irina Odăgescu-Țuțuianu, „Poem coregrafic" de Cornel Trăilescu, U- vertura „23 August" de Adalbert Winkler. Semnificativ este interesul arătat .de compozitori față de capacitatea cuprinderii acestei tematici în marile forme vocal-sim- fonice. Partituri în care domină fie caracterul evocator (Doru Popovici — cantata „Noapte de august"), fie cel tragic-omagial (Sergiu Saf- chlzov — oratoriul „Pe lespedea eroilor"), fie dramatismul acut al raporturilor conflictuale, ca In o- ratoriile Iui Ovidiu Varga („Scîn- teia eliberării") sau Gheorghe Dumitrescu, care In „Zorile de aur" realizează, după părerea boastră, cea mai cuprinzătoare evocare cunoscută pînă în prezent de muzica noastră vocal-simfonică și, totodată, cea mai diversă sub raportul mijloacelor de expresie, toate a- ceste creații, deci, sint contribuții notabile la monumentul sonor pe care, în timp, îl făurește școala muzicală românească.Desigur însă că sarcina cea mal complexă constă ta transpunerea

unui mărețevenimentelor contemporane de o maximă concretețe istorică ta limbajul, obiectiv conventional, al teatrului muzical. Opera, baletul, o- pereta pe temă revoluționară șl-au găsit treptat mijloacele specifice. au apărut soluții diverse și interesante în sfera unui teatru muzical de un accentuat realism. Importantă este și îmbogățirea semanticii muzicale cu motive izvo- riie din sfera cîntecului muncitoresc în partiturile lui Gheorghe Dumitrescu, Cornel Trăilescu, Teodor Bratu, Florin Comișel, ponderea însemnată a corurilor, expresivitatea recitativului dramatic (Gh. Dumitrescu și Doru Popovici), amplele, inspiratele desfășurări lirice (Mircea Chiriac și Cornel Trăilescu). Scenariile evocă, patetic și convingător, imagini ale luptei. abnegației, eroismului total : „Pădurea vulturilor" de Tudor Jarda face să retrăiască acțiunea patriotică a partizanilor, „Fata cu garoafe" din opera omonimă a lui Gheorghe Dumitrescu ridică la rangul unui simbol luminos dăruirea de sine, pînă la sacrificiul suprem, a anonimei luptătoare din ilegalitate. Pe drumul deschis de aceste opere, tn ultimele două decenii au apărut numeroase creații scenice de indiscutabilă valoare. Baletele lui Mircea Chiriac („Văpaia") și, îndeosebi, Cornel Trăilescu („Primăvara" — o realizare,profund semnificativă .deopotrivă prin diversitatea expresivă a unui limbaj muzical de factură directă șl comunicativă. ca și prin țesătura interesantă, variată a libretului semnat de Alecu Popovici) deschid perspective artei coregrafice de inspirație contemporană, tmbinînd organic elementele dansului clasic cu o plastică figurativă deosebit de sugestivă.O experiență dintre cele mai

act istoricInteresante este „Răspîntia", care deschide un posibil drum al „o- peretei serioase". Nu este o contradicție în termeni, lucrarea lui Florin Comișel și Cezar Țipa reușind să structureze pe fundalul e- venimentelor istorice cunoscute o acțiune imaginară, cu personaje de fantezie, într-un dozaj fericit al suspansului dramatic și al elementelor de divertisment. Operă-do- cument, inspirată de un fapt autentic de viață, evocat tn romanul „Aveam 18 ani" de Ecaterina Lazăr, opera „Dreptul la dragoste", a compozitorului Teodor Bratu, este un tablou muzical-dramatic de un puternic realism. Intr-o modalitate diferită, aceeași temă a înaltei conștiințe de clasă e tratată de Doru Popovici în opera „Interogatoriul din zori". Această operă în două personaje propune o situație-Hmi- tă : expresiv potențată tn planul muzical, opoziția ireductibilă dintre colonelul anchetator și neînfricatul militant comunist Ion Ion se ridică Ia un expresiv și elocvent nivel simbolic.Toate aceste căutări și realizări tn domeniul muzicii de concert șl, îndeosebi, a! teatrului muzical subliniază, prin însăși diversitatea lor, generozitatea unei teme istorice — evenimentele lui August ’44 — care este o permanență de conștiință a națiunii române. Dacă marea operă revoluționară, acea creație artistică de larg răsunet social, nu a apărut încă, premisele ei există tn capacitatea creatorilor și tn potențialul de realizare al instituțiilor de spectacole și, mai presus de orice, ta nelimitata capacitate de sensibilitate ■ artistului pe care o păstrează mărea tematică istorică.
Radu GHECIU

Nu cu multă vreme ta urmă, cineva a avut ideea de a stabili compoziția resturilor menajere — peste cincisprezece mii metri cubi lunar — evacuate din municipiul Timișoara. Rezultatul e de natură să dea de gîndit : jumătate din această cantitate este constituită din hirtie ce ar trebui să ia calea întreprinderii de recuperare. Prima consecință logică este aceea că gunoiul menajer trebuie să se reducă cel puțin în aceeași proporție. „Cel puțin" deoarece resturile menajare conțin și alte materiale recuperabile, a căror valoare totală ajunge să fie mai mare decit se cheltuiește cu transportul și depozitarea reziduurilor.Iată, ta sinteză, considerentele care au făcut ca la Timișoara să apară o originală inițiativă de îmbinare a activității de curățenie a orașului cu cea de valorificare a materialelor recuperabile, inițiativă pe care tovarășul Petru Moț, primarul municipiului, a caracterizat-o astfel :— Este vorba de o coordonare unitară, de o integrare, s-ar putea spune, a două activități doar ta aparență distincte, dar care, de fapt, sint două din laturile unei preocupări unice a consiliului popular : buna gospodărire a orașului. In felul acesta urmărim două obiective : pe de o parte, menținerea locului fruntaș pe care îl deținem in privința recuperării materialelor, iar pe de altă parte, soluționarea unor aspecte privind salubrizarea orașului, și în special evacuarea reziduurilor. Dar e necesar, ta același timp, să intervină și o adevărată mutație in felul ta care fiecare locuitor înțelege să participe, să se implice în înfăptuirea. în extinderea acestei inițiative.Idei valoroase, conlucrare eficientă. Spre a grăbi această schimbare de optică a cetățenilor cu privire la curățenia orașului șî recuperarea materialelor, consiliul popular a inițiat deja cîteva modalități de popularizare prin afișe și diapozitive, a- cestea din urmă prezentate ta cinematografe înaintea rulării filmelor. Dar și mai eficiente se dovedesc _a fi soluțiile practice. De pildă, cetățenii din cartierul „Soarelui" au fost stimulați să pună hirtia în minicon- teinerele special instalate la scările blocului cînd au văzut că este încărcată separat în saci de către lucrătorii de la salubritate.— Este una din formele de colaborare pe care le-am- stabilit, sub îndrumarea consiliului popular,^ cu întreprinderea de gospodărire orășenească, ne-a spus ta legătură cu acest lucru Inginerul Teodor Moldovan, directorul întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Eliminăm tn felul acesta transporturile duble, neeconomicoase, efectuate atit de noi, cît și de ei din aceleași puncte ale orașului. In viitor urmează să diversificăm aceste forme de colaborare din moment ce avem Interese complementare și o sursă comună : gospodăriile populației. Prin urmare, eficient și convenabil pentru toată lumea.Intr-adevăr, criteriul eficienței șe dovedește a ti productiv ta Idei. Intre ele cea mai valoroasă ar fi aceea ca, In viitor, să se treacă la construirea în noile blocuri a unor ghene de gunoi compartimentate, destinate hîrtiei, cioburilor, metalului si așa mai departe. Tot la Timișoara există doi oameni care duc aceste ginduri ale valorificării resturilor menajere la ultimele consecințe, ta spiritul celor mai noi căutări ta domeniu, deși par atît de modeste. Este vorba de profesorii pensionari Elena și Iosif Maior, care propun un model de microfermă urbană tn care cresc păsări exclusiv cu resturi menajere. Acestea stat aduse de către vecinii din blocurile apropiate care beneficiază tn schimb de ouă proaspete și. oricît ar pă-

rea de curios, de aer curat, deoarece micuța „fermă" este împinzită cu pomi fructiferi.Dar dacă ideea aceasta este mai dificil de preluat, și de către unii chiar de înțeles. mult mai la în- demînă și mai ușor de generalizat este buna experiență pe care Ga- vrilă Niță. președintele comitetului de cetățeni din circumscripția numărul 14, ne-a prezentat-o astfel :— Anul trecut, din fondurile obținute pe materiale recuperabile, valorificate prin intermediul comitetului de cetățeni, in circumscripția noastră s-au reparat trotuare, s-au montat mese și bănci, s-au întreținut locuri de joacă și alte spații de interes comun. însă un efect la fel de important al recuperării de materiale refplosibile l-a constituit
O interesantă inițiativă 

a Consiliului popular 
Timișoara 

care merită extinsă, 
în primul rînd, 

chiar în acest municipiu

faptul că s-a micșorat cantitatea de reziduuri din cartierul nostru cu mai bine de douăzeci de tone. Iată de ce anul acesta ne-am mărit contractul cu întreprinderea de recuperare și ca noi au procedat și alte comitete de cetățeni.
E necesar de la Început un bun cadru tchnico-material și organizatoric. Asemenea fapte, experiențe, asemenea preocupări ne conduc la concluzia că inițiativa de la Timișoara în privința integrării activităților care dau conținut gospodăririi orașului merită tot interesul. Ca să aibă însă deplini sorți de izbîndă, ca să se deruleze, cum se preconizează, ca un adevărat flux tehnologic, cu participarea tuturor cetățenilor. e nevoie ca mai lntîi întregul oraș să fie adus la starea de curățenie existentă in destul de multe cartiere. Altfel, totul s-ar putea opri in faza Intențiilor frumoase. Cîteva „secvențe" înregistrate în documentarea noastră prin Timișoara îndreptățesc asemenea păreri împărtășite și de edilii localității.Așa. de pildă, ta cartierele „Ștefan Plavăț" și Calea Aradulul-Vest, din loc ta loc. Intre blocuri se înaltă niște movile de pămînt rezultate ta urma excavațiilor pentru fundații. Dincolo de aspectul inestetic, de faptul că terenul nu poate fi folosit conform destinației sale, mai este de luat în considerație chiar problema recuperării. Prima bogăție nerecuperată din asemenea mormane este, bineînțeles, solul, dar tot acolo se mai află și unele materiale rămase de pe urma constructorilor. Soluții ar fi. Un colectiv de specialiști cau-

tă chiar în aceste zile să o determine pe cea mai economică și mai bună. Oricum, situația nu poate dăinui, fiind in opoziție cu actuala concepție de gospodărire a orașului.In alte locuri, platformele și con- teinerele pentru materiale recuperabile s-au transformat in „coșuri de gunoi", explicația fiind că cele afectate în acest scop nu sint golite la vreme și ca atare sint folosite orice alte cutii. Prin urmare, o îmbinare la modul nedorit a celor două activități. Nici această situație nu se consideră a fi fără ieșire. De pildă, Emilian Coman, care răspunde de problemele transportului in cadrul Exploatării de gospodărire comunală, crede că, alături de alte măsuri, ar trebui extins transportul reziduurilor cu atelajele, care este de două ori mai economic decît transportul auto.O bună experiență în privința transportului hipo are centrul de recuperare și valorificare a materialelor recuperabile care ridică metalul din gospodăriile populației cu ajutorul a circa o sută de căruțași, agenți-strîngători. S-ar părea că e mai convenabil pentru agenții strîn- gători să beneficieze de o adevărată concesionare a recuperării metalelor, însă și salubrizarea orașului este o activitate la fel de necesară, chiar dacă e mai puțin lucrativă.Așa cum am subliniat de la Început, aceste probleme, gospodărirea orașului ta general, ocupă o pondere însemnată pe agenda edililor Timișoarei, a deputaților consiliului popular. Totuși unele din aspectele semnalate de noi durează de mai multă vreme. îmbucurător este că acum un colectiv de specialiști și deputați examinează, după cum am mai spus, aceste chestiuni, urmind să propună o serie de direcții de acțiune imediată și de perspectivă.Aceste direcții, aceste programe prin care se urmărește gospodărirea coordonată a localității urmează a fi popularizate prin toate formele, discutate la tatîlnirile cu cetățenii, astfel ca fiecare să participe ta deplină cunoștință de cauză la înfăptuirea lor. Ca urmare, înfățișarea orașului va depinde în viitor și mai mult da conștiința civică a fiecărui cetățean, de participarea sa, dar și de gradul de conlucrare dintre edili și locuitorii orașului. Acestea sint, totodată, și căile prin care valoroasa idee a transformării reziduurilor în material refolosibll. in cea mai mare proporție posibilă, poate deveni realitate în toate cartierele. La Timișoara, acest mod de a gindl și acționa, ce constituie o mutație de fond în abordarea problematicii gospodăririi orașului, țintește să transforme fiecare locuitor dintr-un ..client" al întreprinderii de gospodărire comunală intr-un furnizor al celei de recuperare și valorificare a materialelor.
Ion MARIN

Perfecționarea mecanismului 
economico-financiar

(Urmare din pag. I)participă 2 980 000 elevi și studenț-i ; producția editorială destinată școlii de toate gradele a reprezentat, numai în anul 1984, 516 titluri in 16 500 000 exemplare — sint date care se constituie ca argumente edificatoare ale politicii științifice, profund revoluționare și patriotice a partidului nostru ta domeniul invățămintu- lui.în viața școlii, vizitele de lucru ale secretarului general al partidului reprezintă momente de adincă semnificație, de permanentă și rodnică referință. Prezența, la deschiderea anului de invățămînt, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, devenită o emoționantă tradiție a școlii românești, deschide — de fiecare dată — direcții rodnice de lucru, pentru amplificarea necontenită a rezultatelor și împlinirilor, pe care oamenii școlii le urmează cu convingere și înaltă responsabilitate.Tara de astăzi și de miine are nevoie de specialiști și muncitori bine pregătiți din punct de vedere profe-

sional, cu un taalt nivel de cultură și profunde convingeri patriotice și politico-ideologice. In această optică, învățămîntul românesc este chemat să asigure permanent creșterea eficienței sale sociale în consens cu cerințele dezvoltării diferitelor ramuri
giilor științifice moderne și asimilarea concepției materialist-dialectice despre lume și viață. Profunzimea și vigoarea sistemului de valori, precizia criteriilor, înțelegerea fenomenelor se constituie ele însele ta valori ce configurează noilor promoții

ale naturii, să acționeze pentru a le puue In serviciul omului, al bunăstării omenirii, al colaborării și păcii".Ce alt îndemn mai optimist, mai stimulativ, mai înălțător pentru tineretul patriei aflat pe băncile școlilor și facultăților! Ce alt îndemnȘCOALA ROMÂNEASCĂ MODERNĂw
ale economiei naționale, să asigure trecerea Ia o calitate superioară în pregătirea și perfecționarea profesională, științifică, tehnică șl politico- ideologică a tuturor categoriilor de cadre, punînd un accent deosebit pe integrarea cu producția șl cercetarea, cu activitatea social-politică. Revoluția care se desfășoară astăzi ta cunoaștere are puternice implicații ta dezvoltarea învățămîntului. Ea impune emanciparea gindirii, formarea aptitudinilor specifice reclamate de cunoașterea tainelor naturii și societății și necesită însușirea metodolo-

de specialiști și muncitor! o înaltă etică civică și științifică. Pornind în viață nu numai -cu „cheile" științei, ci și cu cele ale muncii, tînărul va fi pregătit să-și ducă la îndeplinire îndatoririle concrete față de societate, să se realizeze ca personalitate complexă.„Să pornim permanent de la faptul că nu există lucruri care nu pot fi cunoscute, ci numai lucruri necunoscute încă — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — dar că stă in puterea omului ca, prin cutezanța sa, să descopere noi taine și noi legi

mal stimulativ pentru oamenii școlii. pentru a face din învățămint un important factor educativ, de cultivare în rîndurHe tinerei generații a patriotismului, a dragostei de patrie și partid, a botăririi de a sluji cu profund devotament și spirit revoluționar cauza poporului, a socialismului 1Patria noastră socialistă Iși constituie prezentul și viitorul din munca și lupta generațiilor, fiecare generație legitimîndu-se prin ceea ce adaugă trecutului și lasă viitorului. Este o lucrare continuă, la care noi, slu-

Jitorfi tavățămîntului, ne aducem contribuția de gindire și muncă entuziastă, competentă, de înaltă responsabilitate. Iubirea de patrie a fost, în istoria învățămîntului românesc. o permanență a actului educațional. Astăzi, acest act capătă valențe noi, de încredere și optimism in realizările magistrale ale eroicului nostru popor, ale fiecărui educat și educator, care au privilegiul unic de a trăi ta cea mai luminoasă epocă cunoscută de istoria națională — cea a militantului revoluționar, a taflăcăratului patriot, a ctitorului tavățămîntului modern românesc — pe care cu legitimă min- drie și conștiință revoluționară o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Fiecare cadru didactic pătruns de complexele îndatoriri educative încredințate de societate. își face o cauză de cea mai inaită conștiință șl răspundere din a transpune in viață politica științifică, patriotică și revoluționară, profund generoasă a partidului în domeniul invățămîntu- lui, al pregătirii și educării pentru muncă și viața a tinerelor generații ale patriei socialiste.

(Urmare din pag. I)tn perioada care a trecut de la aplicarea noului mecanism economi- co-fînanciar, întreprinderile industriale au reținut la dispoziția lor, din propriile rezultate, fonduri din ce In ce mai mari, de la 5 miliarde lei tn 1978, la peste 40 miliarde lei în 1984, urmind ca In acest an să însumeze peste 60 miliarde lei.O latură esențială nouă a . auto- gestiunii economico-financiare este aceea că ea depășește cadrul strict al nevoilor economice ale unităților, cuprinzînd ta sfera sa și unele acțiuni și nevoi de ordin social. Din rezultatele obținute și ta primul rînd din beneficii, Întreprinderile au posibilitatea să-și constituie o serie de fonduri destinate îmbunătățirii condițiilor de locuit ale personalului muncitor, construirii de cămine, crețe, cantine, cluburi, grădinițe de copii. In acest fel se creează o legătură mai directă între rezultatele economice ale fiecărei unități și satisfacerea unor nevoi sociale ale colectivului său de muncă, sporind astfel ți pe această cale cointeresarea in obținerea unei eficiente cit mai mari. JTotodată, concepția cutezătoare a secretarului general al partidului acordă o atenție deosebită intensificării preocupărilor pentru ca In perioada imediat următoare să se asigure autofinanțarea unităților admi- nistrativ-teritoriale și a instituțiilor de stat- pe calea creșteri! veniturilor proprii și a raționalizării cheltuielilor.In procesul perfecționării mecanismului economico-financiar au fost luate, din Indicația secretarului general al partidului, o serie de măsuri menite să contribuie la perfec

ționarea autogestiunii economico- financiare, cum sint : raționalizarea relațiilor dintre unități, pe de o parte, și unitatea ierarhic superioară și bugetul statului, pe de altă parte, respectiv restringerea acestora, îndeosebi a celor financiare in vederea evitării transferului dublu de fonduri ; introducerea bugetului de venituri șl cheltuieli, instrument eficace in planificarea financiară, in asigurarea și urmărirea echilibrului financiar între plăți și încasări, oglindă a întregii activități desfășurate ; sporirea rolului pirghiilor financiare, in special al beneficiului ta conducerea planificată a economiei.Potrivit concepției științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire 'la necesitatea continuității preocupărilor și activității de perfecționare a sistemului de conducere a economiei, a mecanismului econo- mico-financiar, documentele Congresului al XIII-lea acordă o atenție deosebită bunei funcționări a autogestiunii economico-financiare, generalizării ta perioada următoare a principiului autofinanțării tuturor unităților economice, a unităților ad- ministrativ-teritoriale și extinderii, pe cît posibil, a autofinanțării anumitor categorii de unități și activități din domeniul social-cultural ; se are in vedere generalizarea autofinanțării in perspectivă nu numai a activității de producție, ci și a întregii activități economice in ramurile producției materiale, Inclusiv a reproducției lărgite. Este aceasta încă o expresie elocventă a gindirii atotcuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a modului științific, superior, în care evaluează .raportul fundamental dintre creșterea economică și ridicarea nivelului de trai al întregului popor.
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Wefnww adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de participant» la adunarea festivă 
consacrată „Zilei presei române"

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Ziariștii comuniști din România, toți lucrătorii din presa scrisă, dc Ia radio și televiziune, asemenea tuturor cetățenilor patriei, își reafirmă gîndu- rilc și sentimentele de nețărmurită dragoste și aleasă prețuire, de inaltă considerație și profund respect față de dumneavoastră, mult iubite' tovarășe Nicolae Ceaușescu, in semn de cald omagiu adus activității strălucite pe care o desfășurați de două decenii in fruntea partidului și a țării, cu exemplar patriotism și spirit revoluționar, pentru binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că presa din România și-a făcut un titlu de onoare din a reliefa cu pregnanță marile prefaceri revoluționare Înfăptuite în țara noastră in cei 41 de ani de după istoricul act dc la 23 August 1944, perioadă în care partidul nostru a dovedit că idealurile sale cele mai înălțătoare au fost și sint asigurarea neîncetatei dezvoltări economico-sociale a patriei, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român.Dc Ziua presei române, ziariștii, toți lucrătorii din redacțiile ziarelor șl revistelor, de Ia radio și televiziune iși reafirmă satisfacția deplină față de marile realizări ale poporului român obținute in cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-Iea, cea mai strălucită perioadă din istoria patriei noastre, numită cu legitimă mindrie, în spiritul adevărului celui mai profund, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ziariștii comuniști din România, toți lucrătorii din presă — continuă telegrama — dau o înaltă apreciere vastei și profundei dumneavoastră opere teoretice și practice, materializată în prestigioasa politică internă și Internațională a partidului și statului nostru. Analiza științifică efectuată de dumneavoastră asupra realităților lumii contemporane — o lume a cărei problemă fundamentală, așa cum pe drept cuvînt ați afirmat, este, în perioada actuală, prcintimpinarca războiului și asigurarea păcii, respectarea dreptului oamenilor la viață — constituie și pentru noi, ziariștii, un strălucit model, ne mobilizează in a sluji cu devotament cauza nobilă și demnă a păcii. Sintcm ferm hotărîți să vă urmăm cu credință nestrămutată cuvintul înțelept și fapta cutezătoare, îngemănate în demersurile de larg ecou mondial, in participarea activă la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale.Noi, ziariștii României socialiste, făcindu-ne un titlu de mindrie din a reflecta, in paginile presei scrise, în emisiunile dc radio și televiziune, ceea ce este Semnificativ în munca și viața contemporanilor noștri, pe deplin conștienți de marea răspundere ce ne revine prin statutul profesiei noastre, ridicate la o nouă demnitate in perioada dc după Congresul al IX-lca, reafirmăm solemn, cu acest prilej sărbătoresc, că vom da întreaga măsură a capacității noastre creatoare, manifestindu-ne în toate împrejurările ea devotați cronicari ai operei constructive a poporului român, infățișînd în adevărata lor lumină marile izbînzi obținute sub înțeleaptă conducere a partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism.Vă asigurăm, totodată — se spune în Încheierea telegramei — că vom acționa neabătut pentru a ne îndeplini exemplar misiunea pe care ne-ați încredințat-o, sporindu-ne contribuția la formarea conștiinței socialiste, la educarea revoluționară și patriotică a maselor, la promovarea trăsăturilor proprii omului nou, constructor devotat al socialismului și comunismului. Avind ferma convingere că viitorul de aur al patriei, pe care l-au visat înaintașii, se făurește, sub conducerea partidului, noi, ziariștii României socialiste, ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să facem lotul pentru ca presa să fie, așa cum ne-ați cerut, o vastă tribună de afirmare a spiritului revoluționar, o oglindă vie a eroicei munci a poporului care, strins unit în jurul partidului, al dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, acționează pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIH-Iea al partidului, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație.Consiliul ziariștilor a organizat joi, în Capitală, o adunare festivă consacrată „Zilei presei române" și celei de-a 54-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia". La adunare au participat ziariști din 
presa centrală, de la Agenția română 
de presă „Agerpres" și Radiotelevi- ziune, muncitori tipografi, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.In cadrul adunării festive au fost subliniate semnificațiile evenimentu

lui aniversat și au fost puse in evidență sarcinile de mare răspundere ce revin presei noastre comuniste in înfăptuirea obiectivelor și orientărilor stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului.Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Manifestări omagiale dedicate zilei de 23 AugustMUREȘ. Sub genericele „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă din August 1944“* și „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca marilor împliniri", in case de cultură, cluburi, cămine culturale și in numeroase unități de invățămint din județul Mureș se desfășoară simpozioane, expuneri și mese rotunde dedicate apropiatei aniversări a zilei de 23 August, manifestări susținute de activiști de partid și de Stat, cadre didactice universitare, istorici, muzeografi. Totodată, in localitatea Oarba de Mureș — acolo unde s-au jertfit circa 11 000 de ostași români pentru eliberarea gliei strămoșești — au loc zilnic evocări și spectacole omagiale, însoțite de vizitarea Muzeului din Iernut, care expune obiecte din timpul marii încleștări pentru neatirnare. începind de la 15 august, in localitățile Tirgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Tirnăveni, Luduș și Sova- ta se desfășoară o suită de spectacole sub genericul „Sub flamurile de august biruitor", susținute de formații laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", iar complexul muzeal „Mureș", din Tirgu Mureș, a organizat în holul cinematografului „Arta" din localitate expoziția documentară intitulată „Inițiativele de pace ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu". (Ghcorghe Giurgiu).VASLUI. La Combinatul de fire sintetice și întreprinderea textilă din municipiul Vaslui, precum și la întreprinderea „Hușana" din Huși s-au desfășurat simpozioane omagiale cu tema „23 August — pagină glorioasă, scrisă cu litere de aur in istoria poporului român". Manifestări similare, care au pus in evidență cu deosebire mărețele împliniri și transformări revoluționare din „Epoca Ceaușescu", au mai fost organizate la întreprinderea de rulmenți din Birlad, casele de cultură din Vaslui și Negrești. La Clubul tineretului din Vaslui a avut loc faza municipală a concursului politico-educativ „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca cea mai luminoasă din întreaga istorie a patriei". Expoziții de carte, expuneri, dezbateri, șezători literare au mai găzduit Casa de cultură din Vaslui, întreprinderea de confecții Birlad șl Biblioteca județeană. Marii sărbători naționale a poporului nostru i-a fost consacrată și cea de-a 5-a ediție a Festivalului interjudețean al fanfarelor, la care s-au distins formații artistice de gen din județele Vaslui, Galați și Brăila. (Petru Necula).MARAMUREȘ. Sub titlul „Pentru patrie și partid", Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare a organizat un simpozion cu tema „Patriotismul, trăsătură fundamentală a culturii românești", precum și momentul poetic „Tinerețea noastră — tinerețea epocii de aur a României". „Partidul, patria, poporul, urmin- du-și conducătorul", a fost tema altui simpozion găzduit de casa de cultură băimăreană, in care participanții au subliniat semnificația operei teoretice a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundament al politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. „August 1944 — piatră de hotar în istoria României" se intitulează expoziția de carte deschisă la Baia Mare șl în care la loc de frunte se află operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. în sălile complexului expozițional din strada Victoriei nr. 21 este deschisă expoziția 

de artă plastică a artiștilor maramureșeni, purtind titlul „Două decenii de artă plastică in județul Maramureș". (Gh. Susa).IALOMIȚA. „Politica de alianțe a Partidului Comunist Român in pregătirea și înfăptuirea revoluției din August 1944" a fost tema dezbaterii organizate la căminul cultural din comuna Albești, iar la clubul Oficiului județean de turism din stațiunea ■ „Amara" oamenii muncii aflați la odihnă și tratament au putut urmări recitalul de versuri „Sub flamurile lui August 23". La Slobozia a avut loc simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu, epocă de mari împliniri și mărețe perspective". în localitățile Săveni și Pia- tonești, membrii cooperatori au audiat expunerea „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca mărețelor împliniri ale României socialiste", iar la S.M.A. Făcăeni a avut loc masa rotundă cu tema „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — începutul unui nou drum in istoria patriei noastre". Zilele acestea, la căminul cultural din comuna Milo- șești a fost inaugurat punctul muzeistic „Rădăcinile noastre", ale cărui exponate evocă viața de-a lungul timpului din această comună ialo- mițeanâ, prezentul luminos, precum și coordonatele ce stau la baza dezvoltării sale viitoare. (Mihai Vișoiu).HARGHITA. Sub genericele „însemnătatea actului istoric de Ia 23 August 1944 în viața poporului român", „Lupta popoarelor lumii pentru in- fringerea mașinii de război fasciste", la noua casă de cultură din municipiul Miercurea-Ciuc continuă ciclul de expuneri, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, expoziții, concursuri gen „Cine știe ciștigă", lansări de cărți noi social-politice, proiecții de filme documentare. Pe tema „Eroi ai luptei pentru libertate și dreptate socială", la casa de cultură din Băile Tușnad s-a organizat un medalion audiovizual.. La Gheor- ghieni s-a desfășurat simpozionul „Pacea și dezarmarea — cele mai minunate daruri pentru tinerele vlăstare ale planetei noastre". Membrii cenaclului literar „Luceafărul" din Miercurea-Ciuc au susținut la unitatea mecanică de transporturi și construcții forestiere din localitate un recital de muzică și poezie patriotică intitulat „Odă lui August, odă înfăptuirilor socialiste". (I. D. Kiss).BRAlLA. Timp de două săptămîni, la Brăila s-au desfășurat „Serbările Dunării" — manifestare politico-edu- cativă organizată de consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă. Această a 4-a ediție a „Serbărilor Dunării", dedicată împlinirii a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului și apropiatei sărbători naționale de la 23 August, a cuprins numeroase acțiuni politico-educative și cultural- artistice, la care au pârtiei pat reprezentanți din județele : Călărași, Galați, Ialomița, Mehedinți, Teleorman . și Brăila. In -amplul program a figurat simpozionul „Epoca Ceaușescu, epoca marilor împliniri socialiste", concursul „Ctitorii brăilene ale Epocii Ceaușescu", festivalul artistic „Lumini de august", Festivalul sportului brăiiean, spectacole ale formațiilor care s-au afirmat în Festivalul național „Cîntarea României", expoziții de artă plastică, de filatelie și pe teme de istorie, serbări cîmpenești ș.a. (Corncliu Ifrim).

Cronica zileiJoi a părăsit Capitala delegația parlamentară din Republica Populară Angola, condusă de Paulo Teixeira Jorge, prim-secretar al Adunării Poporului, care, Ia invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.
★Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a proclamării independenței de stat a Indiei, ambasadorul acestei țări la București, Hardev Bhalla, a oferit, joi, o recepție.Au participat Neculal Agachl, ministrul industriei metalurgice, reprezentanți ai conducerii altor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, a 40-a aniversare a proclamării independenței, joi după-amiază a avut ioc in Capitală o manifestare, culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice și sociale din această țară.în continuare, cel prezenți au asistat la un scurt program de cintece și dansuri indoneziene.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor. Externe, un numeros public.Au fost prezenți Mohamad Isnaeni, ambasadorul Republicii Indonezia la 'București, șl membri ai ambasadei. (Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 16 august, ora 20—19 august, 
ora 20. în țară. : Vremea va fi frumoa
să și deosebit de călduroasă la în
ceput, apoi va deveni treptat instabilă, 
începînd din vestul țării. Cerul va fl 
mai mult senin in prima zi. apoi va 
prezenta înnorări accentuate în ves
tul, nordul și centrul țării, apoi în ce
lelalte regiuni unde vor cădea ploi lo
cale, mai ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice și, izo
lat, de grindină. Pe alocuri, cantitățile 
de precipitații vor putea depăși 15 li
tri pe metrul pătrat in 24 de ore. Vîn- 
tul va prezenta intensificări trecătoare, 
sub formă de vijelii în a doua parte a 
intervalului. Temperaturile minime vor 
.oscila între 10 „șt.2.0 de grade, iar cele 
maxime, îii scădere, între 20 și 30 de 
grade, mai ridicate în prima zi. în 
București : Vremea va fi frumoasă și 
deosebit de călduroasă la început, 
apoi va deveni instabilă. Cerul, mai 
mult senin, va prezenta înnorări mal 
accentuate în ultima zi, etnd va ploua 
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vintul va prezenta 
Intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor oscila între 18 și 
20 de grade, iar cele maxime, în scă
dere In ultima zi, între 28 și 30 de gra
de, mal ridicate la început.

Excelenței Sale Donatului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm onoarea să confirm Excelenței Voastre primirea felicitării amabile și frățești transmisă cu prilejul importantei sărbători naționale și a unui an de guvernare, dind o nouă mărturie relațiilor strinse ce unesc țările noastre și întărind idealul ce ne înalță : „libertate și pace".Cu sentimentele celei mai inalte considerațiuni,

LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA
Președintele constituțional al Republicii Ecuador

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat primului ministru al Japoniei, Yasu- hiro Nakasone, o telegramă prin care

R.P. CHINEZĂ
Dezvoltarea transporturilor aerieneComponentă importanță a sectorului transporturilor, pentru dezvoltarea căruia R.P. Chineză a făcut eforturi considerabile în ultimii ani, aviația civilă a cunoscut o substanțială extindere, atit în ce privește sporirea numărului aparatelor de zbor pe rutele interne și internaționale, cit și pe linia dotării cti aparatură și instalații moderne a aeroporturilor și stațiilor de verificare și control al stării avioanelor.Drept urmare, numărul pasagerilor și volumul mărfurilor transportate pe calea aerului de către Administrația aviației civile din China — CAAC — a sporit an de an. In

R.P. BULGARIA
Cercetarea științificăSpecialiștii bulgari și-au propus să soluționeze, în acest an, peste 4 400 de teme legate de progresul tehnico-șființific. Aplicarea soluțiilor tehnico-științifice in producție are un important efect economic, numai, economiile de materiale și de resurse energetice estimate reprezentind circa 560 milioane de leva.Institutele și laboratoarele Academiei bulgare de științe lucrează la realizarea a sute de contracte cu diferite întreprinderi din țară. Majoritatea temelor abordate este legată de automatizare, electroni- w zare, chimizare, de alte procedee pentru promovarea progresului tehnic și științific. în strinsă CO
RP. POLONĂ

Aparatură electronică de calitate.întreaga producție anuală a întreprinderii de aparatură electronică din Varșovia ar incăpea in două camioane, dar fiecare kilogram al acestei „încărcături" valorează mai mult de o mie de dolari. In decursul unui an, colectivul de aproape 400 de persoane al întreprinderii realizează aparatură în valoare de peste 16 milioane de dolari.Printre produsele realizate aici se impune, înainte de toate, sistemul de calcul electronic de tip „Camac". Este vorba de un sistem cu „inteligență" descentralizată, conceput pentru culegerea și înregistrarea datelor, precum și pentru prelucrarea unui mare număr de 

sint exprimate condoleanțe în legătură cu accidentul grav de aviație care a avut loc recent in această țară și sint transmise sentimente de profundă compasiune familiilor îndoliate.

prima jumătate a acestui an — relatează agenția Chira Nouă — pe liniile aeriene chineze s-au transportat 3,3 milioane de pasageri și 88 000 de tone de mărfuri și materiale poștale, ceea ce reprezintă o creștere de 47 și, respectiv. 39 la sută, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Totodată, de la începutul acestui an. in China au devenit operaționale cinci noi trasee aeriene interne și incă o linie internațională, în prezent compania chineză specializată introduce in serviciu 15 noi aparate moderne, printre , care și două nave de tip Airbus, de mare capacitate.
în sprijinul producției nexiune cu aceste eforturi, crește considerabil producția dc r.oboți industriali, de mini și macro- cpmputere, de unități de memorie pentru tehnica de calcul. Un important rezultat al cercetărilor îl constituie asimilarea de produse noi, proces ce se afirmă îndeosebi în industria ușoară și în construcțiile de mașini.In ritm rapid se dezvoltă cercetarea in biotehnică și în alte domenii legate de creșterea producției agricole și zootehnice. Printre rezultatele cercetărilor aplicate în practică se numără stimulatori de creștere pentru roșii și vița de vie, fermenți pentru diferite sectoare ale industriei alimentare ș.a.

informații. El poate fi utilizat in cercetările științifice și in fizica nucleară, în energetică, la „diagnosticarea" stării motoarelor, precum și in biologie, medicină și multe alte domenii.Acoperind pe deplin cerințele pieței interne, întreprinderea exportă, în același timp, peste 90 la sută din producția sa.întreprinderea varșoviană produce, de asemenea, calculatoare pentru centralele nucleare. „Hin- dukusz" — așa se numește acest sistem — controlează zone ale reactorului atomic, inaccesibile omului. Centrala nucleară din Zarnowiec — prima din Polonia — va fi dotată cu un sistem modernizat „Hindukusz".

Viaductul Topoiog — lucrare de artă la propriu, după terminologia constructorilor de căi ferate, dar și la figurat, prin strădania celor ce lucrează aici, intre „artizani” (de la stingă la dreapta) : subinginerul Andrei Migleczi, inginerul Nicolae Procop (șef de brigadă) și inginerul Dorin Oniță, convenind asupra soluțiilor optime de lucru pentru montajul grinzii pe cea de-a cincea deschidere a viaductului
0 idee de multe decenii se împlinește astăzi trainic și frumos

Tunelul Ploștina (1910 metri lungime) este unul dintre „punctele fierbinți" din șantier. Se înaintează cu un scut, dinspre Ciofrîngeni, și, concomitent, se fac pregătiri pentru montarea unui al doilea scut, în capătul celălalt al tunelului Foto : Emilian Ivana
(Urmare din pag. I) din țară și care trece, practic, pe deasupra a două sate.In legătură cu proiectul adoptat, cu materializarea sa, precum și cu stadiul in care se află lucrările, solicităm informații inginerului-șef al 'Centralei de construcții căi ferate, tovarășul Andrei Abăluță.— Proiectarea s-a efectuat de către institutul de profil aparținînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, iar execuția lucrărilor a fost încredințată Centralei de antrepriză generală pentru construcții căi ferate, prin unitățile sale de specialitate — Antrepriza de căi ferate București, Antrepriza de căi ferate Sibiu și Antrepriza de construcții tunele Brașov. Lucrările de terasamente și consolidări au fost începute de la ambele capete ale traseului și sint executate în proporție de 60 la sută ; podurile de pe Argeș și Olt sint terminate. Infrastructura tuturor viaductelor, cu excepția viaductului 

Sîmnic, și acesta în. stadiu de finalizare, este realizată in proporție de sută la sută, in prezent eforturile fiind concentrate la partea de suprastructură a construcțiilor. Putem vorbi deci de stadii fizice avansate —- conchide interlocutorul — care ne creează posibilitatea ca incă in cursul acestui an să dăm în circulație două intervale, respectiv stația Vilcele — Tutana și stația Rimnicu Vilcea Est — H. Sîmnic.Străbătînd cei aproape 40 de kilometri ai noii linii ferate Vilcea — Vilcele, nu poți să nu admiri îndrăzneala constructorilor, care, aici — ca și altădată la Bumbești- Livezeni sau, mai curînd in timp, pe traseul Orșova — Drobeta-Turnu Severin sau la Canalul Dunăre — Marea Neagră — au lăsat în urma lor magistrale feroviare pline de îndrăzneală tehnică, presărate cu opere de artă (în această categorie sint cuprinse podurile, viaductele, tunelele, digurile, con

solidările ș.a.) de-a dreptul magnifice, modificînd geografia locului.Acești constructori de drumuri de fier, precum inginerii Nicolae Procop sau Emanoil Ionescu sau Dorin Oniță. conducind formații de lucru bine închegate, compuse din muncitori de cele mai diverse meserii — mineri, electricieni, dulgheri, sudori, betoniști, fierar-be- toniști, mecanici — dau viață unui obiectiv de mare complexitate și de mare importanță economică. Prin eforturile lor vom avea in curînd un drum mai scurt spre Transilvania, cu avantajul in plus că in decursul călătoriei pe acest traseu va fi greu de ales ce să admiri mai intii : frumusețea peisajului, frumusețea construcțiilor, integrarea armonioasă a acestora in peisaj...De la Vilcea la Vîlcele. trezind din somnul lor imemorial rocile dure și neștiutele izvoare, noua linie de cale ferată țîșnește peste 

văi și dealuri și se' strecoară prin inima muntelui, ca să reapară, fără a zăbovi prea mult, pe pă- mint. O linie de cale ferată ca o săgeată in zbor... Un simbol al acestui timp.Forfota de mare șantier, lupta cu natura, schimbările de relief ce rămîn în urma constructorilor, de la Vîlcea la Vilcele, ne evocă alte și alte șantiere de construcții feroviare — pe Cel din defileul Oltului, unde constructorii luptă nu numai cu muntele dur, dar și cu cel mai capricios și mai pătimaș riu al țării, sau cel de la Băbeni- Berbești, unde linia ferată deschide drum cărbunelui scos la lumină de mineri, sau de la Pașcani-Tirgu Neamț, unde se materializează, de asemenea, un proiect feroviar semicentenar.Sub ochii noștri, vise vechi și vise noi devin realitate. Este caracteristica acestui prezent dinamic, prezent al marilor construcții.
„Glasul roților de tre.n" se va face, in curind, auzit și aici, intre Vilcele și Rimnicu Vilcea... Dar, mai intii, totul trebuie să fie perfect executat ! In Imagine : se verifică ecartamentul linieiFoto : Ștefan Pctracha

Informații sportiveCAIAC-CANOE. La Malines (Belgia), pe lacul Hazewinkel au început joi întrecerile celei de-a 19-a ediții a campionatelor mondiale de catâc- canoe, Ia care participă sportivi și sportive din 40 de țări.în eliminatoriile probei de canoe simplu — 1 000 m, sportivul român Aurel Macarencu a ciștigat seria a 3-a, cu timpul de 4'30”43/100, fiind urmat de . Larry Cain (Canada) — 4’35”, Marek Wisla (Polonia) — 4’35”81/100, Bruce Merrit (S.U.A.), — 4’36”61/100 și Hans Rosdahl (Suedia) — 4’50”18/100. Primii trei clasați s-au calificat în semifinale. Din 'celelalte serii s-au calificat Joerg Schmidt (R. D. Germană), Eric Jamieson (Anglia), Francisco Lopez (Spania). Ivan Klementiev (U.R.S.S.), Jiri Vrolovec (Cehoslovacia) și Ulrich Eicke (R. F. Germania).Dintre concurenții români au mai obținut calificarea în semifinale Angelin Velea, în proba de. caiac simplu — 1000 m, Toma Simioriov și Fiodor Gurei, la cânoe dublu — 1 000 m, echipajul de caiac 4 — 1 000 m, (Velea, Fedosei, Constantin, Lețcae), Genoveva Marinache, ' la caiac simplu — 500 m și Tecla Marinescu — Agafia Constantin in proba feminină de caiac dublu — 500 m. Astăzi se vor desfășura Întrecerile din serii și recalificări pentru probele masculine pe distanța de 500 m.ȘAH. Turneul internațional feminin de șah de ila Băile Herculane a continuat cu runda a 9-a. in care Viorica Ionescu a învins-o pe Pavlina Anghelova (Bulgaria), Irina Levitina (U.R.S.S.) a ciștigat la Ligia Jicman, Gabriela Olărașu la Eugenia Ghindă, Ildiko Madl (Ungaria) la Elisabeta Polihroniade, iar în partidele Marina Pogprevici — Mariana Ioniță și Gertrude Baumstark — Jo- hana Jagodzinska (Polonia) a fost consemnată remiza. Partida Margarita Voiska (Bulgaria) — Cristina Bădulescu s-a întrerupt.In clasament conduce Irina. Levitina. eu 8 puncte, urmată de Margarita Voiska — 6 puncte (I), Viorica Ionescu — 5,5 puncte și Cristina Bădulescu — 5 puncte (1).In turneul internațional rezervat junioarelor, înaintea ultimei runde, pe primul loc al clasamentului se află Geta Ruță — 6 puncte, urmată de Smaranda Boicu, Nadejda Mites- cu. Mădălina Stroe și Ewa Kaczmarek (Polonia) — cu cite 5,5 puncte.
chema

© Pas In doi : SCALA (11 03 72) — 
9,15; 11,30; 14,15; 16,30, VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
© Tineretul României socialiste : 
SCALA — 19, POPULAR (35 15 17) — 
17; 19
• Adio arme : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30

® Masca de argint : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
© Nemuritorii : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
© Declarație de dragoste : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,45
6 Cei mai frumoși 20 de ani — 
EPOCA CEAUȘESCU : COTROCENI 
— 17; 19, PACEA — 17; 19
© Stejar — extremă urgență : PA
CEA (71 30 85) — 15
© Secretul lui Baclius : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19 

0 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 : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 12; 16; 10
® Așa bunic, așa nepot î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16; 18
© Secretul Apolloniei ; DACIA 
(50*755 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Joe Limonadă : 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
O Paloș contra paloș : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20 
Q 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; 18,30
© Filiera II ; CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 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) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
0 Yankeii : FEROVIAR (50 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; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
© Superman : UNION (13 49 04) — 

10; 13; U5; 19, FERENTARI (80 49 85) 
— 9; 12; 16; 19. MUNCA (21 50 97) — 
15,30; 19
© Atenție Ia pana de vultur : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19

teatre
© Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro

mân) : Spectacol de sunet și lumi
nă („MUZICA ROMANEASCA — 
PREZENTE ÎN CONTEMPORANEI
TATE". Recital Dan Atanasiu — 
pian — 20
0 Teatru] Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Ev de lumină, 
ev de eroism — 21
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 21
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Boe
ma, bucuria mea 1 — 19,30 ; (grădina 
Cărăbuș) : Melodii, melodii —• 19,30
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UN IMPERATIV PRIMORDIAL0/WDI CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
TRECEREA LA DEZARMARE!

„Să fie interzise armele de exterminare în masă!"
Un apel al Conferinței Internaționale de la Yomitan 

(Japonia)TOKIO. — în Japonia s-a desfășurat, joi, „Ziua națională de luptă pentru pace", organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la capitularea necondiționată a acestei țări în cel de-al doilea război mondial. în toate orașele mari ale țării au fost organizate mitinguri și demonstrații de protest împotriva militarizării. Participanții au relevat că majoritatea populației japoneze se declară împotriva sporirii cheltuielilor militare, pentru apărarea celor trei principii — a nu poseda, a nu permite aducerea în țară și a nu produce arme nucleare.Participanții la Conferința inter-
în sprijinul transformării continentului african 

într-o zonă
LOME. — Conferința panafrica- 

nă de la Lome in problemele se
curității, dezarmării și dezvoltării 
își desfășoară lucrările sub sem
nul necesității încetării cursei înar
mărilor și creării unui climat de 
încredere și securitate pe plan in
ternațional, a transformării conti
nentului african intr-o zonă liberă 
de arme nucleare.

tn intervențiile lor, numeroși 
vorbitori au reliefat că acum, cind 
se împlinesc patru decenii de la 
bombardamentele atomice asupra 
orașelor nipone Hiroshima și Na
gasaki, țările africane sînt chemate 
să se afle în primele rinduri pen
tru apărarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor. A fost exprimată pre
ocuparea față de consecințele eco-

Demers al oamenilor de artă pentru pace

Proteste împotriva amplasării de arme chimice cea
or- ale

denucleorizată

HELSINKI. — Tn capitala Finlandei s-au încheiat lucrările reuniunii regionale a organizației internaționale „Oamenii de artă pentru pace11. Au participat reprezentanți din țările din nordul Europei — Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia — precum și
BONN. — Reprezentantul fracțiunii parlamentare a Partidului Ecologiștilor din R.F.G. a cerut guvernului să renunțe la amplasarea de arme chimice pe teritoriul țării, relatează agenția D.P.A. După opi- 

împlinirea a 40 de ani de la bombardamentele atomice asupra ■ orașelor Hiroshima și Nagasaki a fost marcată și în R. F. Germania prin )4 ample manifestații populare. Sub deviza „Hiroshima avertizează I, Nici- i ? odată un nou război !, Cosmosul să nu fie transformat intr-un infern, să< oaata un nou razDOi l, uosmosui sa nu ne rransrormai inir-un miein, su v împiedicăm războiul stelelor I" la Dortmund a avut loc o mare demon- ) strație împotriva înarmărilor.

*
*

națională consacrată preîntîmplnă- rii cursei înarmărilor și consolidării păcii în regiunea Asiei și în bazinul Pacificului — desfășurată in orașul japonez Yomitan (Insula Okinawa) — au căruț Administrației S.U.A. să înceteze experiențele nucleare și să acționeze pentru interzicerea armelor de distrugere în masă și, ulterior, lichida- ( rea lor totală. într-un apel este 1 subliniată necesitatea unor mani- i festații antinucleare unite ale opi- ■' niei publice internaționale în sprijinul interzicerii totale și generale a experiențelor cu armele nucleare, pentru reducerea încordării și consolidarea păcii. *

nomice ale cursei înarmărilor, sub- 
liniindu-se necesitatea orientării . 
fondurilor destinate înarmărilor ( 
spre domenii care asigură progre- ‘ 
sul economic și social, tn context, 
a fost avansată ideea creării unui 
fond african pentru dezarmare, 
constituit din contribuții naționale 
realizate prin reducerea bugetelor 
militare, fond ce ar putea fi folo
sit in scopul dezvoltării economice 
a statelor continentului. De aseme- 
ea, s-a propus încheierea unui tra
tat internațional care să stipuleze 
interzicerea folosirii armelor ato
mice împotriva țărilor continentu
lui sau de pe teritoriul acestora, 
ca un prim pas pe calea transfor
mării Africii într-o zonă tdenuclea- 
rizată.

*
*
I

fost) din )

I
i

*
*

(

din alte state de pe continent, care au dezbătut planul de acțiune al organizației în favoarea păcii și dezarmării. De asemenea, a adoptată inițiativa militanților orașul finlandez Kemi privind ganizarea în școli de „lecții păcii".
nia Partidului Ecologiștilor, mai bună soluționare a probleme-, lor armelor chimice ar fi încheierea unui tratat care să creeze în Europa o zonă liberă de asemenea arme.

Problema cipriotă
„In prezent sînt reunite 

condițiile pentru reluarea 
negocierilor intercomunitare" 

— apreciază secretarul 
general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Secretarul general ■ al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, consideră că în prezent sînt reunite condițiile și elementele pentru reluarea procesului de negocieri care să conducă la soluționarea problemei Ciprului, a declarat la sediul newyorkez al organizației mondiale un purtător de cuvînt al acesteia, citat de agențiile Reuter și France Presse.Secretarul general al O.N.U. — a spus el — a trimis, în acest sens, un mesaj liderului comunității cipriote turce, Rauf Denktaș, în legătură cu ultimele propuneri ale sale privind reglementarea problemei cipriote șl încetarea divizării insulei. Totodată, el a apreciat că „viitoarele inițiative depind de modul cum va continua procesul de negocieri".Convorbirile intercomunitare asupra Ciprului, sub egida O.N.U., se află în impas după eșecul intilnirii la nivel înalt între președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și liderul comunității cipriote turce, Rauf Denktaș, desfășurată în luna ianuarie a acestui an.

Orientul Mijlociu

• întrevederile de la Amman 
t • Noi schimburi de focuri la 

BeirutAMMAN 15 (Agerpres). — La Amman au avut loc convorbiri între regele Hussein al Iordaniei și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. întrevederea a avut loc după întîlnirea suveranului hașemit cu Richard Murphy, adjunct al secretarului de stat al S.U.A. După cum s-a anunțat, acesta a făcut o vizită în capitala iordaniană, unde s-a întilnit cu oficialități locale pentru a discuta o serie de probleme referitoare la o posibilă întîlnire între o delegație americană și una iordaniano-palestiniană.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Primul ministru israelian, Shimon Peres, l-a primit joi pe Richard Murphy, asistent al secretarului de stat al S.U.A., sosit în aceeași zi în Israel. în cadrul unei misiuni exploratorii în zonă. în centrul convorbirilor se află situația din Orientul Mijlociu.BEIRUT 15 (Agerpres). — La Beirut, tensiunea s-a agravat joi după- amiază o dată cu escaladarea bombardamentelor asupra unor cartiere de locuințe atit din estul, cit și din vestul orașului, îndepărtate de linia de demarcație. Agențiile internaționale de presă semnalează puternice bombardamente cu artileria și rachete în special asupra unor cartiere creștine și șiite din sudul capitalei. Tiruri intense s-au produs și la linia de demarcație, ca și pe înălțimile ce domină Beirutul.
PAKISTAN ; Orientări 

în politica guvernamentalăISLAMABAD 15 (Agerpres). — Primul ministru al Pakistanului, Mohammad Khan Junejo, a declarat că legea marțială va fi ridicată pînă la sfirșitul acestui an, urmind ca „la 1 ianuarie 1986 să fie restabilit complet sistemul democratic in țară".Un proiect de lege privind formarea partidelor politice va fi introdus în parlament.El a declarat că Pakistanul dorește să mențină relații de bună vecinătate cu țările din regiune, pe baza respectării suveranității, a egalității și neamestecului în treburile interne. Referindu-se la raporturile pakistanezo-afgane, premierul Junejo a apreciat utilitatea unor consultări directe menite să ducă la eliminarea divergențelor și clarificarea tuturor problemelor in suspensie. El și-a exprimat speranța îmbunătățirii raporturilor dintre țara sa și India.

Continuă eforturile pentru soluționarea pașnică 
a situației din America CentralăCARACAS 15 (Agerpres). — Viitoarea reuniune a miniștrilor relațiilor externe ai țărilor membre ale „Grupului de Ia Contadora" și ale „Grupului de sprijin" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela, respectiv, Argentina, Brazilia, Peru șl Uruguay — va fi deosebit de importantă pentru pacea și stabilitatea Americii Centrale — a declarat, la Caracas, ministrul venezuelean al relațiilor externe, Simon Alberto Consalvi, citat de agenția Prensa Latina. El a adăugat că în cadrul în- tilnirii de la Cartagena — programată să aibă loc în zilele de 23 și 24 august — vor fi explorate modalitățile pentru a împiedica generalizarea conflictului în regiune, pentru a deschide calea instaurării păcii în zonă.MANAGUA 15 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a anunțat că Panama s-a oferit să găzduiască negocieri între Costa Rica și țara sa în vederea reglementării divergențelor dintre cele două state — informează agenția Prensa Latina. El a apreciat că prin aceasta Panama își aduce o contribuție concretă la eforturile vizînd instaurarea păcii în America Centrală.Declarația șefului statului nicara- guan a( fost făcută după primirea generalului Manuel Antonio Noriega, comandantul șef al Gărzii Naționale a Republicii Panama, sosit într-o vizită la Managua.MONTEVIDEO 15 (Agerpres). — Uruguayul și Brazilia au reafirmat necesitatea unirii eforturilor în ve

Poziții privind eventualitatea sistării 
experiențelor nucleareWASHINGTON 15 (Agerpres). — Referindu-se la recentul interviu acordat agenției T.A.S.S. de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, purtătorul de cuvint al Casei Albe, Larry Speakes, a spus : „Vom studia atent declarațiile lui Mihail Gorbaciov" — relatează agențiile U.P.I. și A.P. S.U.A.— a continuat purtătorul de cuvînt— salută recunoașterea importanței problemei controlului în cadrul ori

pe scurt
■'AGENȚIILE DE PRESA

I

FESTIVITĂȚILE de la SAN FRANCISCO. S.U.A. au celebrat împlinirea a 40 de ani de la victoria asupra Japoniei. In cadrul unor festivități organizate la San Francisco, vicepreședintele Statelor Unite, George Bush, a rostit o cu- vîntare in care a evocat memoria americanilor căzuți în cursul luptelor din Pacific și din alte zone ale lumii în cel de-al doilea război mondial. El a exprimat, între altele, părerea că țările din zona Pacificului prietene ale S.U.A. ar putea acționa împreună pentru „stabilitate" și „asigurarea păcii".COMEMORARE. La Tokio, în prezența împăratului Hirohito, a avut loc comemorarea japonezilor care și-au pierdut viața in timpul celui de-al doilea război mondial. Primul ministru, Yasuhiro Naka- sone, a subliniat cu acest prilej că guvernul său va acționa „în favoarea dezvoltării viitoare a Japoniei, a cooperării internaționale și a păcii mondiale". 

derea consolidării păcii și destinderii internaționale — se arată în comunicatul comun dat publicității la încheierea convorbirilor dintre președintele țării-gazdă, Julio Maria Sanguinetti, și șeful statului brazilian, Jose Sarney, care a făcut o vizită la Montevideo. De asemenea, comunicatul reliefează sprijinul celor două țări față de eforturile diplomatice ale statelor membre ale „Grupului de la Contadora", destinate soluționării pe cale politică a stării con- flictuale din America Centrală.Luind cuvîntul, in timpul vizitei, In parlamentul Uruguayan, președintele Braziliei a evidențiat importanța unității de acțiune a statelor latino- americane împotriva protecționismu- lui practicat de țările occidentale industrializate în comerțul cu statele în curs- de dezvoltare. Aceste bariere, a subliniat vorbitorul, pun America Latină într-o situație de dependență economică și financiară.QUITO 15 (Agerpres). — Președintele Ecuadorului, Leon Febres Cordero, s-a pronunțat pentru intensificarea dialogului la nivel internațional în vederea asigurării păcii și securității internaționale, a colaborării și înțelegerii între națiuni.într-o alocuțiune rostită în fața corpului diplomatic acreditat la Quito, cu prilejul aniversării unui an de la preluarea funcției de șef al statului, Leon Febres Cordero a lansat, în acest sens, un apel la formarea unui „front unit al țărilor latino-americane de luptă împotriva acțiunilor care primejduiesc pacea internațională, pentru instaurarea dialogului negocierilor și înțelegerii în lume".

cărei discuții serioase cu privire la experiențele nucleare. El a reînnoit, totodată, invitația ca experți sovietici să fie prezenți, la fața locului, la următoarea experiență nucleară americană din Nevada, ceea ce „ar putea permite elaborarea unor proceduri eficiente de control pentru a contribui la asigurarea respectării reciproce a acordurilor de limitare a experiențelor nucleare".

EXTRACȚIA DE ȚIȚEI A ARA- BIEI SAUDITE a scăzut în primele zile ale lunii august la numai 2,2 milioane de barili pe zi, față de nivelul maxim de 10 milioane barili pe zi înregistrat tn urmă cu cițiva ani. Potrivit datelor furnizate de publicația „The Middle East Economic Survay", care apare la Nicosia, citată de agenția U.P.I., în iunie, nivelul extracției se situa la 2,25 milioane barili pe zi.
FURTUNA. Joi, asupra landuri

lor Saxonia Inferioară. Hamburg și 
altor regiuni din R.F.G. s-a abătut 
o puternică furtună, tn unele locuri 
s-au produs incendii din cauza 
descărcărilor electrice. Două per
soane și-au pierdut viața, iar citeva 
zeci au fost rănite. Pagubele sînt 
estimate la citeva milioane de 
mărci.RESTITUIRE. După cum Informează agenția V.N.A., autoritățile vietnameze au restituit Statelor

PHENIAN

Sărbătorirea celei de-a 40-aPHENIAN 15 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării Coreei de sub ocupația străină, la Phenian a avut loc o mare paradă militară, informează agenția A.C.T.C. In tribuna oficială au fost prezenți tovarășul Kim Ir Sen, alți membri ai conducerii de partid și de stat.Totodată, în capitală, a avut loc
Cu prilejul ZileiDELHI 15 (Agerpres). — Cu prilejul marcării celei de-a 38-a. aniversări a Zilei independenței Indiei, la Delhi a avut loc, joi, o ceremonie solemnă, la care au participat înalți demnitari politici și de stat. Potrivit tradiției, la Fortul Roșu, unde, in urmă cu 38 de ani, a fost ridicat, pentru prima oară, drapelul național

Condamnare fermă a represiunilor rasiste 
din R.S.A.• ADDIS ABEBA. — Organizația Unității Africane (O.U.A.) respinge orice așa-zisă reformă a sistemului de apartheid, care ar putea fi anunțată in curind de autoritățile rasiste de la Pretoria.într-o declarație dată publicității la Addis Abeba se subliniază că singura cale de soluționare a situației din Republica Sud-Africană constă în „realizarea cererilor și aspirațiilor juste ale populației de culoare majoritare care luptă pentru drepturile sale fundamentale, prin eliminarea apartheidului și nu prin reforma sa". 'Schimbările preconizate de președintele regimului de la Pretoria, Pieter Botha, care ar urma să fie anunțate în curînd, în cadrul unei reuniuni a Partidului Național, „constituie un fel de tratament cosmetic pentru a induce în eroare opinia publică internațională", se arată în declarație.• NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a condamnat „în termenii cei mai fermi distrugerea locuinței lui Winnie Mandela", militantă pentru drepturile populației de culoare din R.S.A., soția cunoscutului luptător sud-african pentru abolirea apartheidului,- Nelson Mandela, condamnat de regimul minoritar rasist de la Pretoria la închisoare pe viață.

Unite rămășițele pămînteștl a 26 de soldați americani, precum și o serie de probe materiale referitoare la alți șase soldați căzuți in timpul războiului din Vietnam. Restituirea a avut Ioc pe aeroportul internațional din Hanoi, în prezența unui reprezentant al guvernului american, care a salutai asistența acordată de guvernul R.S. Vietnam în căutarea americanilor dispăruți in timpul războiului.
INFLAȚIE. Rata anuală a infla

ției a fost in Franța, in iulie, de 
6,1 la sută, creșterile lunare de pre
țuri fiind de 0,4 la sută față de 
iunie a.c., relevă datele publicate 
de Institutul național de statistică 
(I.N.S.E.E.).ȘOMAJUL ÎN SICILIA. Unul dintre obstacolele ce stau în calea luptei împotriva Mafiei în Sicilia „îl constituie mizeria și subdezvoltarea", a afirmat, într-o declarație citată de agenția France Presse,

aniversări a eliberării Coreeiceremonia festivă de dezvelire a Monumentului Eliberării, precum și vernisarea unei expoziții privind realizările obținute in construcția socialistă a țării, în cadrul căreia sînt prezentate produse, machete și modele, evidențiind dezvoltarea diverselor domenii ale economiei naționale, relatează agenția de presă a R.P.D. Coreene.
independenței Indieiindian, a fost organizată o paradă militară.într-o alocuțiune rostită cu acest prilej, primul ministru Rajiv Gandhi a reafirmat hotărirea țării sale de a promova o politică de extindere a colaborării multilaterale cu toate statele, vecine, pentru instaurarea unei păci durabile în regiune.

Declarația reafirmă chemarea secretarului general al O.N.U. adresată guvernului sud-african „de a-1 elibera pe Nelson Mandela și ceilalți deținuți politici din R.S.A. și de a iniția un dialog cu reprezentanții majorității de culoare în vederea încetării actualei stări de tensiune din tară".® BERNA. — Elveția condamnă apartheidul ca o crimă împotriva drepturilor și demnității umane și iși exprimă, totodată, profunda preocupare față de pierderile de vieți omenești și numeroasele arestări înregistrate în ultimele săptămîni în Republica Sud-Africană — menționează un comunicat guvernamental dat publicității la Berna, după, reuniunea Consiliului federal, instanța executivă supremă a țării. Documentul evidențiază că Elveția a cerut regimului minoritar de la Pretoria să pună capăt stării de urgență, să elibereze toate persoanele arestate în baza prevederilor acesteia și, de asemenea, să adopte măsuri concrete pentru eliminarea politicii de apartheid și discriminare rasială.Agenția Associated Press menționează că de la 21 iulie, cînd a fost introdusă starea de urgentă, în R.S.A. peste 100 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 600 au fost arestate și sînt reținute fără a li se aduce o acuzație concretă.
noul primar al orașului Palermo, Leoluca Orlando. Numai în acest oraș, a precizat el. numărul șomerilor înregistrați oficial este de 80 000, dar probabil că mai mult decit dublul acestui număr de oameni sînt lipsiți de un loc de muncă, iar populația totală este de 800 000 locuitori.ANCHETA. Echipe de experți japonezi și specialiști americani din partea firmei constructoare a avionului „Boeing 747", care s-a prăbușit în apropiere de Tokio, fă- cînd circa 520 victime, examinează diferitele fragmente din . avion recuperate pentru a stabili cauzele acestei catastrofe. într-un comunicat al Ministerului Transporturilor din Japonia se arată că „împrejurările par să indice că defecțiunile la stabilizatorul vertical au reprezentat punctul inițial al accidentului".

DECES. La Paris a încetat din 
viață, in virstă de 86 de ani, com
pozitorul francez de origine româ
nă Marcel Mihalovici, autor al 
unui important număr de lucrări in 
diferite genuri. In compozițiile sale 
— notează agenția France Presse — 
Marcel Mihalovici a îmbinat noul 
cu tradiția (de la folclorul româ
nesc la marile forme ale muzicii 
internaționale). Membru al Acade
miei franceze, compozitorul a parti
cipat, de_asemenea, in tara noastră, 
la festivalul „George Enescu", îm
preună cu soția sa, cunoscuta pia
nistă Monique Haas.

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

la dezvoltareAfrica își revendică dreptul
Continentul african traversează o criză economică și socială fără pre

cedent — și pînă acum n-a apărut nici un semn care să creeze speranța 
într-o apropiată redresare a situației, chiar dacă ploile căzute în ultimul 
timp vor ameliora, intrucitva, actualele condiții grele din agricultura unor 
state ca urmare a secetei prelungite. Se apreciază in mod cvasiunanim că 
atita vreme cit nu se va ataca rădăcina răului, cit nu vor avea loc trans
formări in însăși structura economiei lor, țările africane nu vor reuși 
să iasă din „ciclul crizelor de urgență repetate". Dimpotrivă, în absența 
unor intervenții rapide și hotărite s-ar putea asista la o „catastrofă fără 
precedent in istorie". Iată citeva concluzii desprinse in cursul recentelor 
dezbateri internaționale (Conferința la nivel înalt a O.U.A., reuniunea 
Consiliului de Miniștri al C.E.A. și sesiunea de vară a ECOSOC) con
sacrate integral sau in parte situației de pe continentul african — „copilul 
grav bolnav al comunității mondiale", după expresia lui Adebayo Adedeji, 
secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa. Pe ce 
se întemeiază asemenea concluzii ?

O situație dramatică. Pus“ tiit de arșița soarelui tropical, pă- mîntul african are chipul zbîrcit al unui bătrîn aproape muribund. Populația țărilor bintuite de secetă se ridică la 200 de milioane : bărbați, femei, dar mai ales copii, care devorează tot ce găsesc, inclusiv semințele pentru recolta viitoare. In unele zone, cițiva experți caută ape subterane. Pînă atunci, oamenii își potolesc setea sorbind apa stătută a mocirlelor.Zece milioane de africani și-au abandonat căminele pentru a pleca in căutare de hrană și apă. Jumătate din ei se află inghesuiți în centre temporare pentru refugiați. Restul... fac să sporească, de la o zi la alta, numărul morților de foame. Situația alimentară din Africa este, potrivit specialiștilor O.N.U., catastrofală, deoarece amenință supraviețuirea chiar a unor națiuni întregi.Seceta devastează Africa într-un moment cînd „continentul negru", care adăpostește trei pătrimi din țările cel mai puțin dezvoltate ale lumii, cunoaște o gravă criză economică. în ultimul sfert de veac, arată statisticile Băncii Mondiale, producția globală n-a putut ține pasul cu sporul demografic, astfel incit veni

tul mediu pe locuitor este astăzi mal mic decit la începutul anilor ’60 !în aceste condiții, producția nu este o soluție în sine. La ce ar folosi creșterea producției de alimente celor care nu au bani să le cumpere? Nici acțiunile de urgență, cum sînt ajutoarele externe, nu pot duce la o rezolvare de fond a problemei alimentare, mai ales atunci cînd asemenea acțiuni sint întreprinse intr-un mod aidoma celui de la „grădina zoologică", zvîrlindu-se periodic în „cușca" înfometatului un minim de hrană la limitele prelungirii existentei.
De vină nu sînt... ploile. Evoluțiile de pînă acum, atit din Africa, cit și din alte zone vitregite ale planetei au dovedit cu prisosință că bătălia împotriva foametei nu trebuie concenută în termeni simpliști,, redusă la o luptă pentru stăvilirea' creșterii demografice sau la acoperirea unor deficite pricinuite de secetă, ci ca o luptă împotriva subdezvoltă-. rii, rezultat a! monoculturii și mono- producției. Căci foametea care bîn- tuie în lumea săracă este, înainte de- toate, consecința trecutului istoric. Dacă în trecutul îndepărtat țările africane își satisfăceau integral ne

cesitățile de hrană din propria producție agricolă, în prezent statele respective sînt imperios obligate să importe cantități tot mai mari de alimente.Drumul foametei începe în negurile perioadei coloniale, cînd agricultura tradițională a „teritoriilor de peste mări", care asigura hrana populației locale, a fost treptat distrusă și înlocuită cu așa-numitele „culturi de export", menite să satisfacă exclusiv cererile metropolei. Șl astăzi, în Senegal, de exemplu, în timp ce mai bine de jumătate din terenurile arabile sînt ocupate de cultura arahidelor, această tară importă întreg necesarul său de grîu șl o bună parte din cel de orez. De la monoculture pornește, deci, răul, șl ar fi nedrept să se creadă că țările subdezvoltate de astăzi s-au aflat mereu sub spectrul foametei și sărăciei, că aceste state poartă un fel de „păcat originar".Relațiile coloniale au dus la mutilarea economiilor aservite, prin impunerea unei orientări unilaterale spre producția de materii prime ieftine pentru industria metropolelor, care, în schimb, furnizau produse prelucrate scumpe. Iar practicile neoco- loniale urmăresc să perpetueze a- ceste structuri, care favorizează îmbogățirea unor state pe calea sărăcirii altor state. Astfel, în timp ce ajutorul oficial pentru dezvoltare, acordat în condiții avantajoase, este orientat cu precădere spre agricultură și industria extractivă pentru a consolida monocultura și monopro- ducția, investițiile de capital particular — care generează, aidoma unui bulgăre de zăpadă ce se rostogolește la vale, profituri uriașe — sînt canalizate spre industria prelucrătoare. Statisticile O.N.U. arată că, in perioada 1970—1982, monopolurile internaționale au investit în Africa 9,8 miliarde de dolari și au obținut de pe urma lor profituri care s-au ridicat la 33 miliarde. Mai este de mi

rare că un întreg continent contribuie cu numai un procent Ia producția industrială mondială ?în ce privește transferul de tehnologie, el a fost conceput ca un transfer de bunuri de echipament, adesea neadaptate la condițiile țărilor beneficiare, și nicidecum sub formă de asistență pentru crearea propriului potențial tehnologic al țărilor in curs de dezvoltare. De altfel, în principiu, țările capitaliste dezvoltate au acceptat ideea industrializării statelor subdezvoltate. Dar, în practică, ele au procedat de așa manieră îneît nimic să nu altereze actuala diviziune internațională a muncii, in care țările bogate s-au „specializat" în a. cîștiga, iar cele sărace în... a pierde.
Necesitatea unor reforme 

de structură. Atitudinea țărilor capitaliste este cu atit mai condamnabilă cu cit — după ce secole de-a rindul au practicat o exploatare sistematică a bogățiilor din „Sud", care a constituit un important factor al expansiunii din „Nord" — ele continuă astăzi, prin metodele mai rafinate, dar cel puțin la fel de dureroase, ale politicii neocolonialiste, să blocheze dezvoltarea popoarelor odinioară oprimate.De aceea, la reuniunile internaționale amintite s-a relevat că problemele tarilor africane, ca de altfel ale tuturor statelor în curs de dezvoltare, trebuie examinate în contextul mai larg al restructurării pe baze noi, democratice și echitabile, a relațiilor economice dintre state. In acest sens, măsurile înscrise în Programul prioritar pentru redresarea economică a Africii, adoptat1 la Conferința la nivel înalt a O.U.A., de la Addis Abeba, au în vedere, în primul rînd, crearea unor structuri economice viabile in țările africane.Firește, complexitatea rar lntîlnită a obstacolelor pe care le întîmpină dezvoltarea economică în Africa face ca măsurile ce vizează exclusiv sectorul agricol să nu permită depășirea impasului. Totuși, fără un efort serios de dezvoltare și. modernizare a agriculturii, în primul rînd a producției de alimente, este greu de conceput progresul economic și social al țărilor africane. In fapt, așa cum indică și măsurile din progra

mul de la Addis Abeba, prioritatea care se acordă agriculturii nu înseamnă neglijarea industrializării, ci, mai degrabă, recunoașterea interdependenței dintre industrie și agricultură, a necesității modernizării, diversificării și stimulării agriculturii, astfel îneît aceasta să fie in măsură să susțină industrializarea aflată încă in fazele de început, apoi să ofere o piață de desfacere din ce în ce mai importantă sectorului industrial nou creat.Reușita eforturilor angajate de statele africane pentru relansarea procesului dezvoltării lor este, în același timp, condiționată de crearea unul climat propice pe plan internațional. De aceea, în documentele reuniunilor amintite, statele dezvoltate au fost chemate să asigure produselor africane un acces cit mai larg pe piețele lor, pentru ca țările producătoare să poată obține, ^rin eforturi proprii, resursele financiare necesare reluării procesului de creștere economică, cit și achitării datoriei externe. Reducerea dobinzilor Ia un nivel rezonabil, stăvilirea devalorizărilor și revalorizărilor competitive ale monedelor țărilor bogate se înscriu, de asemenea, ca acțiuni necesare pentru reușita eforturilor angajate de țările africane.Toate acestea subliniază cit de realistă și constructivă este politica externă a României socialiste. explică largul ecou international al demersurilor președintelui Nicolac Ceaușescu in scopul lichidării subdezvoltării, a decalajelor dintre state și făuririi unei noi ordini economice mondiale. Este convingerea fermă a României că o nouă ordine economică va corespunde atît intereselor statelor în curs de dezvoltare, cit și ale celor dezvoltate, contribuind la progresul întregii umanități. .Tocmai în lumina unor asemenea cerințe esențiale ale vremurilor noastre tovarășul Nicolae Ceaușescu se pronunță pentru tratative reale, în condiții de respectare efectivă a principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc între tarile bogate și țările sărace, care trebuie să fie expresia utilității reciproce, a interesului comun și a responsabilității fiecărui partener fată de destinele .omenirii.
Gh. CERCELESCU

In pregătirea alegerilor prezidențiale din TanzaniaDAR ES SALAAM 15 (Agerpres). — Congresul extraordinar al Partidului Revoluționar din Tanzania, de guvernămînt, l-a ales pe Aii Hassan Mwinyi, vicepreședinte al republicii, pentru a-i succeda președintelui Tanzaniei, Julius Nyerere, care a anunțat că se va retrage din această funcție în luna octombrie, informează agențiile internaționale de presă.
MAREA BRITANIE: Sondaj privind

popularitatea partidelor politiceLONDRA 15 (Agerpres). — Popularitatea Partidului Conservator britanic de guvernămînt este în continuă scădere în rindul populației tării, indică un ultim sondaj de opinie, ale cărui rezultate sînt date publicității de „Daily Telegraph". In favoarea conservatorilor s-au pronunțat, astfel, numai 24 la sută din persoanele chestionate, in vreme ce Partidul Laburist, principala formațiune politică de opoziție, a întrunit 40 la sută din adeziuni, iar alianța dintre liberali și social-democrați — 34 la sută. Aceste rezultate — scrie „Daily Telegraph" — atestă că partidul de guvernămînt britanic a pierdut, din punct de vedere al popularității în rindul electoratului,
Creșterea deficituluiWASHINGTON 15 (Agerpres). — Dacă Administrația S.U.A. nu va lua măsuri care să ducă la reducerea deficitului bugetului federal, economia acestei țări va cunoaște o profundă criză structurală, se arată într-un raport al Asociației naționale a industriașilor referitor la situația economiei ^piericane.Prezentînd raportul „Comerțul, competitivitatea industriei și creșterea economică a S.U.A.", președintele Asociației naționale a industriașilor, Alexander Trowbridge, a arătat că dublul deficit al Statelor Unite — al bugetului pe plan intern și defi-

All Hassan Mwinyi va fi candidat unic în alegerile prezidențiale din Tanzania, care vor avea loc în luna octombrie.Congresul extraordinar al Partidului Revoluționar din Tanzania l-a desemnat, totodată, pe Idris Abdul Wakil, președinte al Camerei Reprezentanților a Zanzibarului. candidat la funcția de președinte al Zanzibarului.

3,5 puncte față de iulie șl 10,5 comparativ cu luna iunie. Conservatorii se află astfel, în prezent, extrem de aproape de cel mai redus nivel al audienței partidului din întreaga perioadă postbelică — 23 la sută din intențiile de vot ale corpului electoral — înregistrat în decembrie 1981.In schimb, popularitatea laburiștilor continuă să crească într-un ritm relativ constant, consemnind, în iulie, două puncte în plus față de luna precedentă. Alianța liberali — social-democrați a beneficiat șl ea, In iulie, de o creștere a popularității de 1,5 puncte, comparativ cu situația din iunie.
comercial al S.U.A.citul comercial pe plan internațional— ar putea duce la destabilizarea economiei mondiale. El a adăugat că aceasta ar avea ca rezultat un declin rapid al dolarului, falimente ale băncilor și firmelor de afaceri, încetiniri ale comerțului mondial și războaie comerciale.In 1984 — se arată tn continuare— deficitul comercial al S.U.A. a atins 123 miliarde dolari, iar anul acesta — așa cum o atestă cifrele pe primul semestru — poate ajunge la 150 de miliarde dolari. In 1985, Statele Unite au devenit din țară creditoare o țară debitoare, menționează raportul.
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