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perioadă cind în agricultură trebuie volum de lucrări intr-un timp scurt, urmează va crește considerabil. ta- a stringerii florii-soarelui, intensifi-
Ne aflăm într-o executat un mare iar in zilele care cheierea grabnicăcarea puternică a recoltării, transportului și valorificării legumelor, adunarea și depozitarea pentru iarnă a tuturor resurselor de furaje, executarea arăturilor și pregătirea exemplară a terenurilor pentru insămință- rile de toamnă sint doar citeva dintre lucrările de bază, care solicită din partea oamenilor muncii de la sote, a conducerilor unităților agricole, consiliilor populare, organelor și organizațiilor de partid un efort stăruitor, pentru a asigura pretutindeni strîngerea în timp scurt și fără pierderi a recoltei din acest an și pregătirea temeinică a celei viitoare. Sint cerințe ce impun, mai mult decît în orice moment al anului, o riguroasă organizare o întregii activități.Prima condiție pentru executarea în ritm susținut și realizarea la timp a întregului volum de lucrări este ca pretutindeni să se asigure participarea a tuturor forțelor de la sate. Ținînd seama țiile specifice ale acestui an, în multe zone secetei prelungite se înregistrează un seriosfuraje, se impune ca la recoltarea florii-soarelui, porumbului, fasolei, sfeclei de zahăr și a altor culturi să crească ponderea efectuării acestei lucrări cu forțe manuale. Pretutindeni, dar cu deosebire în județele din cîmpia din sudul țării, pentru a se asigura cantitățile necesare de nutrețuri pentru hrana animalelor pe timpul iernii, o grijă sporită trebuie să se dea stringerii în totalitate a capitulelor de floarea-soarelui, a căror valoare nutritivă este apropiată de cea a finului. Strîngerea cocenilor de porumb la o umiditate mai ridicată prezintă o mare importanță pentru insilozarea unor cantități cit moi substanțiale de resturi vegetale. Esențial este ca prin toate mijloacele și prin toate căile să se asigure în toate unitățile agricole echilibrarea balanței furajere, chestiune de care depinde hotâritor bunul mers al activității din zootehnie pe timpul iernii și pină la noua recoltă.
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Corespondență transmisă ieri 
din județul Giurgiu de echipa 
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c
RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

ta anii socialismului, mal cu seamă in cei 20 ciți ou trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, din punct de vedere urbanistic Capitala țării s-a transformat radical. Zeci de cartiere au fost complet reconstruite, ca de exemplu Colen- tina, Moșilor, Giulești, Grivița, Flo- reasca, Ferentari, unde au apărut blocuri de locuințe noi, de asemenea unități comerciale și de servicii publice, edificii de sănătate și de cultură, parcuri de odihnă și locuri de joacă pentru copii. Proctic, prin noile transformări urbanistice, Capitala a întinerit, devenind mai fru- moașă, contribuind esențial la creșterea calității vieții oamenilor, a locuitorilor săi. In fotografie — unul din vechile cartiere devenit de nerecunoscut in anii noștri : Cringași.

la muncă de condi- din cauza deficit de

La C.A.P. Mihai Bravu, județul Giurgiu, porumbul din lan este transportat direct la baza de recepție
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Șl REFOLOSIT1N ECONOMIE.
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OMUL la virsta zboruluiPe șantierul centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă se construiește obiectivul energetic de cea mai mare capacitate din cite s-au realizat pină acum in România — 3 500 MW. Și, în același timp, prin exigentele, dar și prin frumusețea muncii edificiu cu inalte de tehnicitate, se lează, se cizelează fortifică structuri conștiințe.Am cunoscut multi oameni aici, cu biografii trecute prin focul multor ani de șantiere, am mal scris despre ei. De data aceasta voi vorbi despre cițiva tineri specialiști. Pentru că este foarte interesant să urmărești aici cit de repede se instăpinește șantierul, cu normele lui morale, asupra conștiinței unor absolvenți aflați la primul lor contact punderi ale dintre cele— O să poate, spunea Petre Guțu, seore- tarul comitetului de partid al platformei — că multi dintre oamenii de nădejde de la cele mai pretențioase lucrări, specialiști in primul rind, sînt foarte tineri. Unii au venit aici ca proaspeți giari, dar pede au intrat în ritm au devenit oameni bază. Acum, după cițiva ani. conduc, competenți. entuziaști, guroși. Cum s-a intîmplat că atît de repede s-au maturizat profesional, asta ar fi mai bine s-o aflati chiar de la ei.

la un cerințe mode- si se morale.

Ceea ce reporterul a si făcut.„Aici, la acești tineri, 
a dispărut ideea stagiaturii cu sensul ei cunoscut, tinerii absolvenți introdus direct in celor rații, știam de a pe cunoștințele lor proaspete. I-am asistat si pilotat îndeaproape. Și, pe măsură ce se descurcau.

, Pe i-am focul mai importante ope- Știam că sint buni. că ardeau de dorul se afirma și contam

mai radierul O clipă mai am ma, un
lucrări, reactor.nu

cu
cu marile răs- unei munci nu mai obișnuite, aflati la noi. surprindere —

absolvenți, sta- extrem de re- Si de doar sînt vi-

ANALIZELE LA FAȚA LOCULUI

Puternica dezvoltare economico-so- cială a patriei, profundele transformări revoluționare din anii construcției socialiste și, cu deosebire, din cele două decenii care au trecut de la Congresul al țX-lea al partidului evidențiază — așa cum s-a subliniat și la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid — — capacitatea organelor și organizațiilor de partid de a asigura soluționarea în condiții optime a multiplelor probleme cu care se confruntă, de a căuta și găsi forme și metoda de lucru cit mai eficiente. „Plenara cheamă organele și organizațiile de partid, activul de partid, pe toți comuniștii — se arată in Apelul adresat de plenară comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, popor — să-și sporească rolul conducător, afirmindu-se, in toate împrejurările, ca promotori ai spiritului revoluționar, acționind cu cea mai înaltă răspundere pentru unirea oamenilor muncii in îndeplinirea exemplară a obiectivelor și sarcinilor co le revin din programul general de dezvoltare economico-socială a țării, pentru promovarea fermă a noului in toate sectoarele de activitate, pentru perfecționarea cbntitnuă a metodelor și stilului de muncă, prin integrarea și implicarea tot mai profundă in munca și viața fiecărui colectiv".Din această perspectivă, organele și organizațiile de partid din județul Arad sint deplin conștiente că înfăptuirea neabătută a obiectivelor majore stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului nu poate fi concepută în afara deschiderii permanente a activității lor spre ceea ce reprezintă noul, acordării unei atenții deosebite lărgirii și diversificării gamei de forme și metode specifice muncii de partid. Doar in acest mod, adică ma- nifestind o stăruitoare preocupare pentru înnoirea felului nostru de a gindi și acționa — așa cum ne îndeamnă secretarul general al partidului — putem cunoaște cit mai exact realitățile din fiecare localitate, din fiecare unitate economico-socială a județuluh doar pe această cale putem asigura, cu competență și spirit de răspundere revoluționar, traducerea in viață a tuturor obiectivelor prevăzute de documentele de partid și de stat, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea hotărîrilor și rpăsurilor stabilite pe plan județean.In ultimii ani, urmărind in permanență creșterea eficienței ganelor și organizațiilor de partid, Comitetul județean Arad Si-a insușit o practică

largă — metoda efectuării unor analize temeinice la fața locului, acolo unde de fapt există condițiile unei abordări cit mai exacte și nemijlocite a tuturor problemelor și fenomenelor, a tuturor laturilor componente ale activității, ale vieții în ultimă instanță. Ca atare, multe analize ale secretariatului sau ale biroului comitetului județean de partid se desfășoară tot mai frecvent in comune și orașe, in întreprinderi, pe șantierele de investiții sau in unitățile agricole, urmărindu-se surprinderea
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întregului nostru

muncii or-al pe P.C.R. scară
înalt, cutezător

O nouă instituție 
de educație 
și cultură:

importante primului am simțit că aer. Dați-vă sea- absolvent visează, dar niciodată nu crede că visul i se va împlini pe loc. El știe că are un drum de străbătut. Mai întii stagiar, mai întii lucrări simple, periferice... Aici, nu. Direct la tot ce poate fi mai tehnic, mai profesional, mai nou și mai dificil în construcții. Era

frumusețea lucrării, că tot ce-i complicat e frumos. Plăcerea de a mă confrunta, prin dificultăți, cu mine însumi. Și, deasupra tuturor. mîndria, mindria de a participa la construirea unui obiectiv de o asemenea anvergură tehnică si de o asemenea importanță pentru tară 1 Așa participat la toate rile, cu specific mai importante grele...
că am lucră- nuclear. și mai

cei di- dacă sînt. mai tineri
o Intîm-greu, e ceva poves-

însemnări de pe un mare șantier de construcții

1-am tot cini, cit duce. Și această dată de ghe Răducu, directorul Antreprizei nucleare.Inginer fană, șef gadă (cu avind vechimea cerută de reglementări) :— Drept să vă spun, abia Ia repartizare, cind am avut de ales locul, am aflat că se construiește la Cernavodă o centrală nucleară I Am lăsat deoparte toate proiectele mele Siam venit aici. Sint din Constanta si puteam să merg la Midia-Năvodari. la doi pași de casă. Iar cînd am văzut ce e am înțeles șanse mi se ofereau. Iar aici.

încărcat cu sar- vedeam că pot duceau 1“ De la referință generală inginerul Gheor-de construcții la discuții cu ei. Constantin Coțo- adjunct de bri- delegație. ne-

repede aici. cedirect în execuție. Și direct la una dintre cele

exact ce ni s-a spus la facultate că reprezintă culmea in construcții.„Calm I Calm I — mi-am zis. Ia-o cu Asta și trebuie maturitate, competență.— De unde, ca dumneata.— Sint, dacă... Dacă meseria iți place, dacă li cunoști importanța și dacă ți s-a dat o atit de mare răspundere. Am citit în- tr-un birou de pe la noi. lipită pe o ușă. o „Toate cercetările ce au demonstrat rită raportului greutatea corpului rimea aripilor nu poate să zboare. Noroc că el nu știe acest lucru. Și zboară !“ Mi-a plăcut ideea. Dar la mine n-a fost așa. Eu știam că Dot zbura. Așa că... am reușit. Au fost mai multe la mijloc. Dificultatea si. de aici.

luciditate !“ aici : calm, seriozitate.la un tînăr toate astea ?
butadă : științifică dato- dintre și mă- bondarul

Subinginer Radu Opres- cu. șef de brigadă adjunct (cu delegație), la unitatea 3 :— Din facultate am fost repartizat la Oravița. Și am cerut să plec, dar nu la aici. Sint fiu de constructor. am, ca să zic așa. un blazon de familie, și ambiția de a fi in meseria asta cel puțin ceea ce a fost și tatăl meu : un constructor bun. Cind am venit. in prima clipă, am fost dezamăgit. Era o simplă groapă in care urma să se toarne niște beton. Dar cind a început să se toarne betonul ăsta, cînd am văzut cit de nou și de ce înaltă tehnicitate e totul m-am ambalat si eu. cu tot ce știam și puteam... Și, într-o zi. m-am trezit că sint chemat si pus șef. Nu m-am mirat, de ce să fiu ipocrit. Știam că sînt harnic, că sînt se-

București. acasă, ci

rios, că știu meserie și că învățasem să organizez, iar oamenii mă respectă, pentru că oamenii ii respectă pe cei competenți, pe cei responsabili, pe namici chiar uneori, cu mult decit ei...— Povestiți-mi plare.— Doar una ? E Aici clipă de clipă care merită să fie . tit. Mereu se cere să gin- dești. să găsești o soluție mai bună ca să ajungi la conformitatea din proiect, întimplări dramatice nu sînt. nu pot fi pentru că... Pentru că aici totul este o luptă continuă pentru conformitate. Care este asigurată pe zeci de filiere. De exemplu, la eșafodajul cupolei. Betonul cere toleranțe extrem mici, neînchipuite în strucții. Piese mari de ton ce urmau să se bine fest, aproape fără tolerante. Cofragul din lemn nu realiza această precizie. Si atunci, cu șeful de echipă de la dulgheri, cu bătrînul Blinduță, am pus mina, ne-am pus mintea la contribuție, am făcut ce-am astea multe.Ing.brigadă (cu unitatea 2 :— Ajung lor la repartizare, că erau patru locuri aici.

turnat de con- be- im-
ne-am pus contribuție, amfăcut si-a ieșit. Din sint multe, foarteDan Bindea, șef de delegație) latn fata locuri- Știam

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

fenomenelor în plină desfășurare, tn dialectica raporturilor lor cauzale, ceea ce contribuie la aprofundarea problemelor analizate, la stabilirea celor mai adecvate măsuri de ridicare pe o nouă treaptă calitativă a activității organizației de lectivului respectiv deAnalizele la fața feresc gini țile din țile jul biroului comitetului județean partid, ai secretariatului acestuia au posibilitatea să cunoască in mod nemijlocit rezultatele obținute in domeniul respectiv, inițiativele și experiențele înaintate, să ia cunoștință de rămînerile in urmă și neajunsurile existente in activitatea organelor locale, a celor ce se manifestă intr-un domeniu sau altul, precum și in munca unor cadre, să examineze cauzele care le-au determinat și să stabilească pe loc, cu maximum de operativitate, măsurile cele mai

decvate în vederea soluționării e- fective a problemelor. In felul a- cesta, activitatea organelor și organizațiilor de partid se integrează tot mai mult in munca și viața colectivelor de oameni ai muncii, ciști- gă în eficiență și scurtează calea și timpul de traducere in viață a sarcinilor care le stau in față.Pornind de la considerentele de mai sus,' în anul 1984 și in prima jumătate a acestui an, secretariatul și biroul comitetului județean de partid au organizat un însemnat număr de a- nalize în diferite localități și unități economico- sociale din județ. S-a urmărit astfel să se acorde un sprijin mai concret și eficient organelor și organizațiilor de partid respecti- conducere colec- cu munci de râs-

MUZEUL
CERAMICII
ȘI STICLEI

■

lade formarea generale,, rupte și stările de lucruri unitățile economice și județului. Dimpotrivă, unor astfel de analize, comitetului

partid, a corn un că.locului unei de ne ima- realită- concrete localită- cu prile- membriide

ve, organelor de tivă, cadrelor pundere, îndeosebi celor care intim- pină unele greutăți sau sint noi in funcție, deci cu mai puțină experiență, pentru asigurarea înfăptuirii integrale a sarcinilor ce le revin din documentele programatice ale partidului, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, din hoțăririle și măsujrile stabilite la nivel județean, cit și. a propriilor liotărîri.. Analize,‘r le la fața locului sint programate in concordanță și cu planurile unice semestriale de control, cu cerințele o- biective ale muncii și problemele prioritare ce stau în atenția noastră în fiecare perioadă, precum și in funcție de situațiile deosebite ce se ivesc, îndeosebi cele legate de înfăptuirea ritmică și integrală a sar-
Viorel IGREȚsecretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)a-
Sentimentul tării

9tui pămînt, în pace și bună ințelegere cu lumea prins acest nelui.Inspirată de tablourile votive, dar și de statura contemporanilor săi, pictorița Lucia Ioan înfățișează intr-unui din tablourile sale doi muncitori ținînd in mîinile lor silueta unei locomotive. Așa cum altădată domnii țineau monumentele ctitorite de ei. Tabloul, dăruit, împreună cu o întreagă serie de portrete și compoziții, uzinei „23 August", chiar_ așa se intitulează, Ctitori ctitori tori sate tori tori tori tică îndrăzneală ctitori de istorie contemporană, pe care i-am văzut în coloanele însuflețite ale grandioasei manifestații de 23 August din Capitală, anunțindu-și entuziaști succesele, fă- cîndu-și cunoscută ho- tărirea de a înfăptui marile planuri ale țării, de a continua drumul nostru spre mai Bine, spre Viitor, Adevăr și Frumos. Urrriărindu-i emoționați, i-am văzut de fapt ducînd pe .umerii lor neprețuita pulbere de aur a unei străvechi istorii, tezaurul de înțelepciune perpetuat în memoria pămintu- lui nostru și în folclor, și-n columnele statuilor, și-n metaforele poeților. Un personaj complex. Creator de bunuri materiale și spirituale.. Creator de nouă civilizație, el, autorul Revoluției de-acum de ani. El. vizionarului societății multilateral te. Și constructorul a- cestei societăți. Ctitorul ei.

Din piscul Augustului de foc ochii noștri s-au deprins să îmbrățișeze intregul peisaj al țârii. Țara des- fășurindu-și în soare cetățile oțelului și retortele chimice, șantierelor, oamenilor nați. țind către lume, puternică, liberă și independentă. mesajul ei de omenie și pace.Lună a rememorărilor, august este in același timp și luna proiectelor de largă deschidere spre viitor. Pentru un popor întreg, dar și pentru fiecare din fiii Căci Augustul acum 41 de ani însemnat doar istoria patriei cu o Infinită Coloană, ci totodată propria noastră viață. Fie că i-am trăit ca martori și participanți clipele cruciale, fie că apărind mai tirziu in geografia desenată de Omul și Caraimanul, de Dunăre și de Marea Neagră, de Mără- șești și de Oituz, de Băneasa și de Cărei, ne îmbogățim autobiografia cu datele, cu tablourile, cu replicile ei definitorii.In numai 41 de ani, pe temeliile imaginate atunci în freamătul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. poporul român — desferecat din lanțurile exploatării — a înălțat în geografia strămoșească, alături de Car- pații născuți de geologie, munții uzinelor și fabricilor, culmile albe ale noilor orașe, monumentele muncii și creației, profilind în spațiul suveran < al • tării silueta omului nou.Sărbătorile noastre sînt ca răgazurile dintre lupte, ca momentele de odihnă în necurmata muncă a vieții, a istoriei. Cu experiența multimilenară de apărători și ^de ctitori ne-am făcut

combinatelor freamătul frunțile săi minu- România trimi-

bilanțul izbînzilor, am rostit un cuvint cald pentru ele și pentru cei care stau la temelia lor, privind cu bucurie în ochii celor dragi, visind împreună viitorul...Așa cum ni-1 dorim, așa cum il conturează Directivele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, îndemnurile energice, vizionare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Un viitor pentru trăinicia căruia stau chezășie experiența și clarviziunea partidu-

întreagă, s-au să le înalte pe teritoriu al bi-

săi. de n-a ÎNSEMNĂRI

lui nostru, ale secretarului său general.Țara împodobită cu cununa strălucitoare a ctitoriilor „Epocii Nicolae Ceaușescu" ne indeamnă să ne umplem ochii de bucurie, să ne împodobim fruntea cu mina munților ei, ne răcorim buzele apa de voarelor același deamnă la rindul nostru’ avuțiile, frumusețile și virtuțile, să ne avin- tăm și mai cutezători pe drumul îndrăznelii creatoare. Făurind, in spiritul lecției perene a înaintașilor, dar și cu profunzimea și complexitatea cîștiga- te in universitățile noului, ale muncii libere, ale gîndirii șl simțirii revoluționare, opere pe măsura a- cestui timp, opere care, să înfățișeze realele dimensiuni ale contemporanilor noștri, tablouri și statui, cîn- tece și romane capabile să spună adevărul cit mai deplin despre un Pămînt numit România, despre zidirile fără seamăn pe care cu mîinile lor libere, cu mintea lor cutezătoare fiii aces-

lu- să cu iz- inîn-cleștar a sale, dar timp ne să-i sporim,

deȘi de de de nouă,

„Ctitorii", de locomotive, de uzine, cti- case, ctitori de orașe noi, cti- țară nouă, cti- revoluție, cti- gindire, de e- ctitori de creatoare,

s

41arhitectul proiect al românești dezvolta

O nouă instituție cultural-edu- cativă a luat ființă zilele acestea la inițiativa tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Muzeul ceramicii și 
sticlei, amplă și elocventă sinteză asupra evoluției acestor „arte ale focului" marchează o dată mai mult creșterea a- vuției spirituale obștești, largul acces al maselor la toate valorile civilizației și culturii noastre. De la cele mai vechi manifestări de civilizație de pe teritoriul țării noastre la obiecte specifice artei populare românești și de la piese de ceramică și sticlărie create în celebre ateliere ale lumii la cele mai recente produse ale întreprinderilor românești, cele aproximativ 2 000 de lucrări prezentate atrag atenția asupra unor neostenite izvoare de creativitate. Sint adevărate punți peste timp, capabile să vorbească despre întinderea și vigoarea unor civilizații, despre posibile influențe și întîl- niri cu alte zone de spiritualitate.Vă invităm în paginile ziarului de azi (pag. IV) la un succint popas prin sălile ce adăpostesc acest nou tezaur, pus la înde- mîna publicului larg.

Constantîn VIȘAN^ Foio : Eugen Dichfseanu
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NIMIC SA NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE REClRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE I

de la marginea BucureștiuluiCe concluzii se desprind dintr-o anchetă făcută Ia depozite în care se colectează materialul refolosibil și ce măsuri se impun pentru lichidareagrabnică a stărilor de lucruri necorespunzătoare
Recuperarea și refolosirea elementelor de aliere șl feroaliajelor 

conținute în resturile de oțeluri aliate rezultate din procesele de pro
ducție și din consum este o acțiune gospodărească, de mare impor
tanță economică. In citeva articole publicate în ultimul timp în ziarul 
„Scinteia" au fost prezentate concluziile unor investigații întreprinse 
in unități economice în legătură

...După ce se trece de întreprinderea de mașini grele București, pe șoseaua Berceni. drumul spre depozitul de metale refolosibile. este ușor de aflat : din loc in loc. de o parte si alta, bucăți de fier vechi căzute din mașini servesc drept veritabile indicatoare. Depozitul propriu-zis
Constatări ale controlului de calitate la porțile depozitelor

@ Din întreprinderi sint trimise, amestecate de-a valma, fier vechi, oțeluri aliate, bronz, aluminiu 
și alte metale rare. @ Contrar legii — materiale rezultate din procesul de producție sini vindute 
în contul unor organizații obștești. © Pe nici una din foile de expediție nu era pusă viza con

trolului de calitate din întreprinderea respectivă.

de acțio- bucșe de de sticlă, Inginerul însoțește,

Dis-de-dimineață însoțim controlorii de calitate de la poarta depozitului I.R.V.M.R. încep să sosească autocamioane și tractoare cu remorci încărcate cu materiale feroase. De Ia primele transporturi remarcăm preocuparea pentru expedierea distinctă a resturilor de otel, de cele de fontă și de metale neferoase. Si sintem cit pe ce să ne formăm o Impresie bună despre modul in care unitățile bucureștene au inteles să respecte prevederile legale in domeniul recuperării materialelor refolosibile. Dar cei doi controlori de calitate ne sfătuiesc să nu ne pripim. să avem puțină răbdare și să ma; verificăm și alte mijloace de transport. Știau ei ce știau !După ora 10 numărul autovehiculelor încărcate cu metal refolosibil crește considerabil. Sosește autovehiculul 41-B-876, proprietatea Uzinei de reparații a I.T.B. în avizul de expediție scrie : „tablă deșeu". îl insotim pină la punctul de descărcare. Sub grămezile de tablă... surpriză : apar pinioane si roti dințate din oteluri aliate, cilindri nare a ușilor, care conțin aluminiu, bucăți de fibră conductori electrici. Gheorghe Grecea, care ne scoate din grămadă o bară de cupru in greutate de peste două kilograme. Exclamă, zimbind amar : „Cu bara asta am recuperat echivalentul retribuției mele pe ziua intreagă. Cel care a aruncat-o la fier vechi de ce nu s-o fi gindit la paguba pc care gestul său o poate aduce ?“Fapt singular ? Din păcate nu. Puțin mai tirziu. de la aceeași întreprindere, sosește un nou transport. Pe avizul de expediție scrie : „Oțel deșeu provenit din rulmenți". în realitate era un amalgam de metale in care se puteau distinge bucși de bronz, condensatori, tablă, sirmă de cupru. A autovehicul I.T.B. care, cum figura tori de cupru din motoare electrice, bobine de cupru, arcuri de otel aliat, aluminiu, aparate electrice și cite și mai cite.
doua zi surprindem un sosit tot de la U.R.A.C.- în loc de tablă deseu — in aviz — conținea ro-

Intrigați de aceste transporturi nerationale repetate, ne deplasăm la sediul întreprinderii. Directorul, ing. Dumitru Gheorghe, aflind că ne interesăm de modul în care sint gospodărite materialele refolosibile in această unitate, se grăbește să ne spună că. peste citeva zile, va inaugura o nouă și modernă gospodărie de materiale refolosibile. prevăzută cu boxe pentru depozitarea separată a otelurilor, fontei, neferoaselor, materialelor plastice, șpanului. în secții s-au pus conteinere pentru colectarea distinctă a materialelor metalice. Este adevărat, nu se face o selectare a otelurilor aliate pe mărci sau grupe de mărci. Cind ii relatăm ce am găsit în autovehiculele plecate la depozitul de fier vechi din întreprinderea pe care o

Pe 21 de hectare, cuprinzînd și o pădurice, de ani de zile mașini, utilaje, subansamble, diferite piese metalice - care conțin oțeluri, fontă și metale neferoase - stau pradă ruginii in depozitul Berceni ol Combinatului de oțeluri speciale din Tirgoviște

cu preocupările și cu neajunsurile 
este format, pozite : unul București și Combinatului Tirgoviște. Mașinile încărcate cu metal trec mai întii pe la „controlul de calitate" al I.R.V.M.R.. sint cînlărite. după care trec in depozi-

de fapt, din două de- aparținînd I.R.V.M.R. altul, gard în gard, de oțeluri speciale Mașinile încărcate

Așa au înțeles cei de la baza Șulea a întreprinderii de utilaj transport din str. Avrig 29 că trebuie să caseze utilajele și sculele din dotare. După cum se observă, autobasculanta 34-B-5425 a adus la depozitul Berceni, amestecate și nedezmembrate : reductoare, brenere și becuri de la aparate de sudură (care conțin metale neferoase), scule din oțeluri aliate și menghine din fontă

existente in privința colectării, sortării și pregătirii șpanului și altor 
resturi de oțeluri aliate. De această dată ne-am propus să lărgim 
sfera investigațiilor, urmărind cum 
mare depozit în care se colectează 
unități economice.

tul vecin, unde se dă un nou aviz C.T.C. și sint descărcate. în depozitul I.R.V.M.R. sint, de regulă, preluate transporturile de metal provenite din colectările de la populație sau prin organizațiile de masă și obștești in vederea sortării și dezmembrării.

activitatea in noua gospo- materiale refolosibile, une- s-au grăbit să lichideze mai vechi de metal. Dar
conduce, rămine fără replică. într-un tîrziu găsește totuși o explicație : ..Probabil că din dorința de a începe cu bine dărie de le secții stocurile vă invităm să reveniți la noi și vă garantăm că asemenea aspecte nu se vor mai repeta 1“Cu patru ani în urmă, la aceeași întreprindere am consemnat un angajament în termeni asemănători. Totuși, să-i. acordăm tovarășului director credit și să sperăm că de această dată va pune ordine în gospodărirea materialelor refolosibile.Ne întoarcem la depozitul de fier vechi. Autobasculanta 34-B-5425 aduce de la baza Sulea a I.U.T. din strada Avrig 29 „deșeuri metalice provenite din casări". în timp ce se descarcă facem fotografii : menghine de fontă, reductoare, brenere și becuri de la aparate de sudură. împreună cu scule diverse și roti dințate din oteluri aliate, subansamble nedezmembrate, metale neferoase, însoțitorul acestui transport. Marin Buzică. pare intrigat că sîntem nemulțumiți de ceea ce vedem : „Am adus materiale care rezultă din casare. Cum trebuia să facem ca să fie bine ?“ Nu noi sintem aceia care trebuie să-i explicăm însoțitorului ce prevede legea in legătură cu dezmembrarea, sortarea și pregătirea materialelor refolosibile. Ținem însă la dispoziția conducerii I.U.T. fotografiile pe care le-am realizat pentru a le folosi eventual drept material documentar în instructajele pe această temă pe care trebuie să le facă cu toată seriozitatea în unitățile sale din subordine. Și mai ales să controleze cum se respectă legea !
La „pădurea de fier11 din Capitală a combinatului de oțeluri

speciale din Tirgoviște

® Pe 21 de hectare se află o cantitate de metal pentru producerea căruia este necesar mine
reul extras în 25 de zile din minele Ghelar și Teliuc. @ Mijloacele necesare pentru lichidarea 
acestei „păduri de fier" — oricît de mari — costă mai puțin decît activitatea în minerit pentru 
realizarea unei asemenea cantități de metal, ® Centrala pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile și Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să adopte măsuri pentru a 

pune grabnic în circuitul productiv aceste resurse.Să vedem cum se desfășoară activitatea in depozite. în depozitul I.R.V.M.R. se primesc, de regulă, materialele metalice colectate direct de la populație sau prin acțiuni ale organizațiilor de masă și obștești, într-un spațiu special amenajat, intr-o mică hală și in șoproane improvizate. circa 150 de oameni dezmembrează bunuri de folosință îndelungată. diferite mașini și utilaje, acumulatori. despică resturi de cabluri pentru recuperarea materialelor in

se desfășoară activitatea intr-un 
metalul refolosibil de la mai multe

Pe scurt, alte exemple. întreprinderea de prelucrare a maselor plastice trimite autovehiculul 36-B-8069 cu o tonă de „deșeuri de tablă". în legătură cu faptul că printre tablă găsim sirmă, șpan. cabluri de cupru și... gunoaie, conducătorul auto. Va- sile Puțaru, precizează : „A venit la noi un tovarăș ministru și a trebuit să facem curățenie în întreprindere". în transportul sosit de la întreprinderea de antrepriză instalații- montaj pentru îmbunătățiri funciare din str. Fîntinica 41 aflăm mecanisme nedezmembrate, diferențiale, un cablu de otel, bucăți de fontă, arcuri. în încărcătura de șpan de otel venită de la I.T.B. Maxi-taxi din str. Galati găsim bucăți de aluminiu. fontă și alte materiale.Pină spre ora 13 nu mai prididim cu notatul unor asemenea aspecte. De altfel. într-un carnet al C.T.C.- ului sint consemnate abaterile mai importante de la prevederile legii, în trei zile, la 25 de transporturi nu s-au respectat prevederile legale referitoare la sortarea materialelor metalice refolosibile. Pe listă apar multe . unități ale I.T.B. și 6tructorilor metroului, alte „Frigocom", „Adesgo", „Textila“-Grivița. Spânul este trimis cel mai adesea fără a fi balotat sau mărunțit. Nu a sosit nici măcar un singur transport cu oțeluri aliate sortate pe mărci sau grupe de mărci. Și să mai reținem un detaliu nu lipsit de importantă : pe nici unul din avizele de expediție a materialelor refolosibile nu este pusă viza controlului de calitate din întreprinderea respectivă.Șeful depozitului I.R.V.M.R., Gheorghe Mihai, ne explică : „A- tunci cind sosesc transporturi care conțin utilaje și subansamble nedezmembrate sau materiale amestecate, normal ar fi ca toate să fie respinse. Dar, pentru a nu se consuma suplimentar carburanți, unele încărcături le acceptăm, incadrindu-le însă, firesc, la sortimentul cu valoarea cea mai mică. Altele insă nu ie putem accepta sub nici un motiv. Uneori insă și acestea se reîntorc, punindu-ne la încercare vigilenta. Pentru a se scăpa totuși de asemenea materiale se recurge adeseori la o stratagemă : ele sint expediate, fie de la bun început, fie după ce noi le-am refuzat o dată, ca fiind materiale colectate de organizația sindicală sau de alte organizații de masă si obștești. în această situație sintem dezarmați pentru că avem obligația să primim orice materiale 

ale con- santiere, „Miraj",

velitoare și se încearcă chiar separarea sculelor și a altor oțeluri aliate. Stocul de metal nu este mare, de altfel nici nu ar fi loc de păstrare pentru prea multe materiale pe suprafața de un hectar a depozitului. Aflăm că. în șapte luni din acest an, peste 34 000 tone de metal și-au dublat valoarea in urma sortării și prelucrării, obtinîndu-se printre altele. 4 300 tone fontă, 452 tone metale neferoase și 267 tone oteluri aliate. Potrivit datelor furni

care provin din colectarea prin acțiuni obștești".Nu-și termină bine spusele tovarășul Gheorghe Mihai si iată vine un autovehicul trimis de secția întreținere. reparații utilaj, transport a Antreprizei de lucrări construcții subterane, cu fier vechi în contul sindicatului. Ce conține de fapt ? Un diferențial, motoare, alte suban- samble nedezmembrate, fontă și oteluri aliate. După scurt timp, un nou transport, tot In contul sindicatului, de la Fabrica de utilaje și piese de schimb, cu fontă, scoarțe, mecanisme si vane nedezmembrate, cuțite de strung cu plăcuțe vidia. roti din-sindicat, masă sițațe.Aportul organizațiilor de al celorlalte organizații de obștești la acțiunea de mare însemnătate economică a recuperării și valorificării materialelor refolosibile este deosebit de necesar. în acest sens, in reglementările legale, precum și in programul de intensificare a colectării materialelor refolosibile sint bine precizate cadrul lor de acțiune, măsurile care trebuie întreprinse pentru recuperarea, dezmembrarea și pregătirea materialelor de această categorie, pentru educarea oamenilor muncii, a cetățenilor in spiritul grijii față de resursele materiale refolosibile. Dar in nici un caz legea nu pertnite vinzarea in contul unor organizații obștești a materialelor rezultate din procesele de producție sau din casarea mijloacelor l'ixe — materiale care aparțin patrimoniului întreprinderii și nu pot fi înstrăinate decit in condițiile legale.Desigur, pentru neajunsurile constatate cu ocazia documentării la depozitul I.R.V.M.R., răspunderea revine. in primul rind. unităților care trimit materialele metalice refolosibile nedezmembrate, nesortate și nepregătite, centralelor și ministerelor de resort ale acestora. In conformitate cu legea, cu programul de intensificare a colectării materialelor refolosibile. ministerele, centralele și unitățile economice au obligația de a Întreprinde acțiuni hotă- rite pentru imbunătățirea la fiecare loc de muncă a activității de dezmembrare si de sortare pe calități si sortimente a tuturor materialelor refolosibile rezultate din procesele de producție si livrarea la unitățile beneficiare a materialelor in stare pregătită, sortate, compactate, mă- runtite etc. Faptul că in programul amintit se prevede ca unele dotări cu instalații de pregătire a materialelor refolosibile să se facă in timp, în anii care urmează, nu scutește pe nimeni, (nici acum, dacă nu au făcut-o pină în prezent) de înfăptuirea unor minime măsuri gospodărești, organizatorice, care nu necesită neapărat investiții. în fond, pentru dezmembrarea corectă și separarea pe sortimente a pieselor și materialelor rezultate nu trebuie decit un plus de atenție șl citeva conteinere. Ce instalații, ce aparatură ar putea să supravegheze și să prevină ca să nu se arunce într-un autocamion, la grămadă, fier vechi, bare și cabluri de cupru, bucăți și piese de aluminiu sau de bronz ? Nu este nevoie decit de spirit gospodăresc despre care, așa cum au arătat investigațiile noastre, se poate spune că lipsește în prea multe întreprinderi.Dar perpetuarea unor asemenea deficiente demonstrează si existența unor slăbiciuni în activitateaI.R.V.M.R.  a municipiului București. Conducerea acestei întreprinderi nu trebuie să uite că. potrivit legii, nu este un simplu comerciant care așteaptă să-i vină marfa la ușă pentru a o trimite mai departe. Ea trebuie să asigure urmărirea și controlul in întreprinderile din raza sa de activitate a modului în care se asigură gospodărirea materialelor refolosibile. Pentru a dispune de forța și autoritatea necesare în scopul de a impune ordinea și disciplina în acest domeniu, legea a împuternicit întreprinderile de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile cu competente care merg pină la a sancționa contravențional abaterile de la regimul de bună gospodărire a acestor materiale.Pentru întronarea ordinii și disciplinei in gospodărirea refolosibile. astfel incit se piardă, totul să fie economie, este necesar centrul de greutate al activității de selectare și pregătire în întreprinderi. in secții și ateliere.
materialelor nimic să nu recirculat in să se mute

zate de I.R.V.M.R.. circa 40 la sută din cantitatea de metal sosită la Berceni cu autovehiculele este prelucrată în depozitul propriu, iar 60 la sută este trimisă direct pentru prelucrare in depozitul vecin al C.O.S. Tirgoviște.Cum se acționează în depozitul Uzinei 5 a combinatului tirgoviș- tean ? Dotarea cu mijloace tehnice este net superioară față de a celuilalt depozit. Printre altele, aici sint două foarfeci hidraulice, trei prese de balotat tablă, o presă de balotat șpan și un sortator de șpan, două zdrobitoare de fontă. Peste 500 de oameni acționează la operațiile de descărcare, pregătire și încărcare in vagoane a materialelor metalice pentru a intra în cuptoarele oțclă- riei electrice a combinatului. Ceea ce surprinde de la prima vedere aici este stocul imens de metal acumulat de-a lungul anilor și care. încetul cu încetul, a pătruns și intr-o pădurice din apropiere, acoperind o suprafață de 21 de hectare. Se a- preciază că s-au adunat 24 194 tone de metal, din care cel puțin 15 000 tone sint formate din materiale a- mestecate, mașini, utilaje si suban- șamble nedezmembrate, lăsate pradă ruginei. Metal pentru producerea căruia a fost necesară o cantitate de minereu de fier care se extrage timp de 25 de zile din minele Ghelar și Teliuc. De asemenea, prin diferite testări s-a stabilit că într-o tonă de metal din depozit s-ar găsi de 25—30 de ori mai multe metale neferoase decit cantitatea de cupru care se extrage dintr-o tonă de minereu exploatat la Roșia Poeni. Da care se adaugă importante cantități de oteluri aliate care, sortate și valorificate distinct pe mărci și grupe de mărci, ar asigura tării importante e- conomii de elemente de aliere și feroaliaje. Solicităm explicațiile de rigoare tovarășului Radu Scarlat. directorul Uzinei 5 :

— Abia prididim să pregătim metalul care ne sosește din livrări curente și. practic, nu avem cind să ne ocupăm de stocurile vechi — ne spune interlocutorul. în fiecare zi trebuie să expediem circa 700 tone de metal pregătit. Sarcină dificilă in primul rind prin faptul că. așa cum ați constatat și dumneavoastră, metalul nu vine întotdeauna curat, sortat. pregătit nici de la întreprinderile din zonă .și nici de la furnizorii din alte .localități, deși poartă viza de acceptare a întreprinderilor județene și a municipiului București de recuperare si valorificare a materialelor refolosibile. Pe de altă parte, vagoanele ne sosesc neritmic. Sint zile in care nu avem in ce încărca materialul pregătit și zile in care vin foarte multe vagoane pentru descărcare. în șapte luni din a- cest an. în principal din cauzele a- mintite, nu ne-am îndeplinit sarcina de plan în domeniul productivității muncii.— în stocurile de metal pe care Te dețineți există importante cantități de oteluri aliate și metale neferoase. Ce faceți pentru recuperarea și sortarea acestora ?— Activitatea de dezmembrare și sortare se dovedește a fi foarte profitabilă. Pot spune că. tocmai re- cuperind importante cantităti de metale neferoase, am reușit. în perioada care a trecut din anul 1985. să ne realizăm planul la producția- marfă. în acest scop. 80 de oameni realizează dezmembrări de subansamble și pregătesc metalele neferoase.Dar, vorba aceea, nici nu se cunoaște de unde au recuperat acești oameni cele citeva sute de tone de metale neferoase, din moment ce nici nu s-au atins de „dealurile" de fier vechi ! într-o hală de 1 650 mp în care există citeva dispozitive simple și trei cuptoare mici, într-un colt, cîțiva oameni desfac de _zor motoare electrice. în restul halei „bate vin- tul".Produce nedumerire faptul că in virtutea atribuțiilor care îi revin, Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile nu a cerut celor care răspund de depozit să pună ordine — așa cum prevede legea — in gospodărirea metalului, să asigure reintroducerea operativă, eficientă, in circuitul e- conomic a acestor resurse. Pentru că nu se poate admite ca. in timp ce 
lată ce trimit unele întreprinderi

la depozite drept „fier vechi”

In contrast cu preocupările pentru buna gospodărire a metalelor refolosibile din unele secții ale U.R.A.C.-I.T.B., de la această întreprindere, ca și de la multe altele, s-au trimis in două zile la depozitul Berceni trei transporturi cu metale amestecate și subansamble nedezmembrate. Rotori care conțin cupru, cum sint cei din imagine, au fost aruncați cu nonșalanță la... fier vechi.
în toată tara se fac eforturi pentru colectarea materialelor refolosibile. undeva, într-un depozit, metalul să ruginească, nebăgat in seamă. de ani și ani de zile. După cum. nu este de conceput ca Ministerul Industriei Metalurgice, care este principalul beneficiar al fierului vechi și care, in același timp, deține in patrimoniu depozitul din Berceni, să privească cu Îngăduință risipa care se face acolo, să nu ia măsuri pentru lichidarea stocurilor de metal.Ce ar fi necesar pentru a pune în valoare această mare bogăție acumulată la Berceni ? Iată ce ne spune directorul Radu Scarlat :— Ar trebui ca aproximativ 2 100 de oameni, timp de un an. să „ia la mină" întregul stoc de metal. Firește. productivitatea unei asomenea activități ar fi mai mică decît cea din prezent, dar cu mult superioară productivității in exploatările și preparațiile de minereuri. De altfel, în general, cheltuielile ar fi mai mici decit in minerit. Acești oameni ar trebui să dispună de aparate de tăiere. de carbid, de unele cantități de motorină, de scule și dispozitive adecvate.Un loc de muncă, adăugăm noi, ar putea fi chiar hala de care a- 

mințeam că nu este folosită decît in mică parte. Alte ateliere ar putea fi improvizate în diferite puncte ale depozitului. Circa 14—15 vagoane goale ar trebui puse zilnic la dispoziție pentru expedierea materialelor metalice sortate și pregătite din stoc. Și. să se retină, calculele sint făcute fără a se tine seama de activitatea curentă de prelucrare a materialelor metalice care sosesc zi de zi.Aflăm însă că. in ce, privește recuperarea otelurilor aliate, situația este ,nwi complicata. Neajunsurile pornesc de la faptul că „furnizorii" de metal refolosibil — așa cum relatam și în prima parte a anchetei do fată — nu separă și nu pregătesc pentru livrare, cu buletin de a- naliză. otelurile aliate. Dar nici depozitul I.R.V.M.R. și nici cel al C.O.S. Tirgoviște nu au aparatură pentru determinarea rapidă, cu certitudine. a compoziției diferitelor piese si materiale din oțel. In aceste condiții doar 172 tone de oțel aliat, sortat „după ochi și experiență" in șapte luni din acest an. au fost trimise la combinatul din Tirgoviște, unde se așteaptă să se confirme compoziția lor abia după topire. Pină la data documentării noastre nu sosise nici o atestare în acest sens.De altfel, este limpede că dotarea tehnică a celor două depozite este departe de a răspunde cerințelor actuale. Abia recent s-a predat la IPROMET o temă de proiectare pentru noi dotări, cum ar fi montarea unei prese de 1 250 tone-fortă. prelungirea estacadei de la prese și montarea unei estacade deasupra foarfecilor.în esență, este necesar ca organele de resort să analizeze cu toată răspunderea dacă este sau nu o- portună menținerea a două depozite in care ar trebui să se facă a- proape același lucru, cu două organe tutelare diferite, fiecare promo- vindu-și cu predilecție propriile interese. De altfel, trebuie spus că, nu cu mulți ani in urmă, aceste depozite erau întrunite intr-unui singur. Oricum, in elaborarea unei decizii in această privință ar trebui să, se țină seama de citeva elemente importante :1. Necesitatea de a se trece cu hotărire la sortarea, dezmembrarea și prelucrarea stocului de metal acumulat in această zonă, in vederea 

recuperării selective a tuturor materialelor metalice componente.2. Cerința utilizării depline, cu e- ficientă maximă a mijloacelor tehnice și construcțiilor existente, inclusiv a halei de prelucrare a metalelor neferoase, și completarea, după o. concepție unitară, a dotării tehnice'a acestei importante baze de prelucrare a metalelor.3. întărirea răspunderii pe întregul flux tehnologic de prelucrare a metalelor. începind cu recepția acestora și pină la expedierea către beneficiari a cantităților prelucrate, astfel incit să nu primeze nici un fel de interese departamentale, ci acelea majore, ale economiei.în final, revenim asupra răspunderii care revine întreprinderilor, centralelor și ministerelor pentru buna gospodărire a materialelor refolosibile. Pentru că acolo de unde aceste materiale refolosibile rezultă trebuie să intervină schimbări fundamentale în bine. Cu aceasta trebuie început, intrucît în depozitele de colectare munca de selectare și pregătire este mult mai anevoioasă, mai costisitoare, mai puțin eficientă.
Cornelia CÂRLANFoto : Sanclu CRISTIAN
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- - - - - - - - LUCRĂRILE om - DESFĂȘURATE EXEMPLAR!- - - - - - - - -
S-A COPT PORUMBUL /

CALITATEA PRODUSELOR 
„VINDE" MARFA LA EXPORT

® Culesul și transportul florii-soarelui și porumbului trebuie mult 
intensificate ® Stringerea, însilozarea și depozitarea tuturor resturilor 

vegetale să se facă peste tot cu mai multă grijă și răspundereîn județul Giurgiu a început și se desfășoară intens recoltarea culturilor prășitoare, a legumelor și fructelor, se string și se depozitează cantități apreciabile de furaje. înainte de a parcurge cimpul și grădinile județului pentru a constata cum se muncește in aceste zile ne-am informat la direcția agricolă a județului despre stadiul „la zi" al lucrărilor. Pină in seara zilei de 29 august, floarea-soare- lui a fost strinsă în proporție de 45 la sută. In unele unități, indeo- sebi in cele situate in jumătatea de sud a județului, a început și culesul porumbului. Din grădini sint strinse și expediate pentru piață și industrializare cantități importante de legume.Restanțe mari se înregistrează la stringerea și depozitarea furajelor. Pornind de la această constatare, am urmărit cu precădere, la recoltarea florii-soarelui și a porumbului, cum se acționează pentru stringerea și conservarea atit a producției principale, cit și a resturilor vegetale în vederea echilibrării balanței furajere.Am străbătut hotarul județului de la nord la sud și aproape fără excepție lanurile de porumb, chiar cele din incinta îndiguită Prundu- Greaca. au prins culoarea galbenă. Frunzele sint uscate, iar umiditatea boabelor scade de la o zi la alta. Măsurile întreprinse pentru grăbirea recoltării au in vedere atit stringerea producției de bază — știuleții — cit și a tulpinilor, în vederea folosirii lor ca furaje în hrana animalelor prin însilozare. Cuvintul de ordine îl constituie mobilizarea tuturor forțelor de la sate la culesul manual al porumbului. Ne oprim pe terenurile cooperativei agricole Mihai Bravu. La ferma nr. 2 se încercau în remorci și se transportau la baza de recepție știuleții după ce fuseseră sortați cu grijă. De la șeful fermei, Preda Manea, aflăm că recoltarea a început de luni și, cu ajutorul celor 186 de oameni, a și fost strinsă producția de pe 37 de hectare. Da pe o altă solă apare o platformă remorcată de tractor încărcată „la refuz" cu coceni. Ce se face cu ei 7 — întrebăm. „Sint transportați la parcul de furaje" — ne spune șeful fermei. Pornim spre sectorul zootehnic și curînd ne ajunge din urmă remorca încărcată cu coceni. Asistăm la depozitarea lor în șire. „Cocenii fiind foarte uscați îi depozităm întregi in șire mari — ne spune președintele cooperativei. Florian Cianca. Vom însiloza cocenir.cu umiditate mai mare provenit! de la porumbul care încă este verde.Dar și în alte unități agricole, sute de oameni sint mobilizați în aceste zile la culesul manual al porumbului și al celorlalte culturi de toamnă. Ne aflăm CONTRASTE

In vreme ce la C.A.P. Pietreni (fotografia din dreapta) se însilozeazâ toți coceni rămas capitule de floarea-soarelui i, pe terenurile C.A.P. Adunații Copăceni (fotografia din stingă) au treierate, dar nestrinse
(Urmare din pag. I)cinilor de plan in diferite unități economice.Propria experiență ne-a demonstrat că reușita, eficienta acestor' analize depind in mod hotăritor și de felul in care sint pregătite. In acest scop, membrii biroului sau secretariatului comitetului județean de partid, activiști de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere și specialiști cu experiență, alte cadre din activul comitetului județean de partid realizează, împreună cu membrii comitetelor municipale, orășenești și comunale. cu deputății consiliilor populare respective și cadrele de conducere din unitățile economice, o investigație riguroasă a realităților concrete, cercetează nemijlocit diferitele aspecte specifice activității colectivului în care se organizează a- naliza, iar pe baza celor constatate depistează deficiențele și cauzele care le-au produs, relevă experiențele pozitive ce trebuie generalizate, formulează și stabilesc măsuri concrete, capabile să direcționeze e- forturile colective in vederea valorificării depline a rezervelor existente și realizării exemplare a tuturor sarcinilor.Majoritatea analizelor la fața locului efectuate de biroul sau secretariatul comitetului județean de partid au vizat sectoare și activități de mare importanță pentru econo- .ia județului nostru, pentru îndeplinirea exemplară, a sarcinilor de plan, pentru recuperarfea restanțelor, acolo unde era cazul, pentru îmbunătățirea calității produselor sau e- conomisirea materiilor prime și e- nergiei electrice. Eficiența acestora a fost sporită și ca urmare a faptului că in cele mai multe cazuri aceste analize au fost deosebit de riguroase, iar planurile de măsuri au fost întocmite pe bâze realiste. Bunăoară, analizele efectuate la Trustul de foraj-extracție și schelele de producție petrolieră din Ză- dăreni și Pecica au scos in evidență noi posibilități de mărire a vitezei 

pe o solă a cooperativei agricole Puieni. La fața locului se află primarul comunei Prundu, Simion Preda, de care aparține acest sat. Aflăm că s-a strîns manual recolta de pe 18 hecțare, știuleții fiind puși la solarizare, pe grupe, - in funcție de umiditate. Ce se face cu cocenii 7 — întrebăm. „Vor fi transportați la baza furajeră cu cele 16 căruțe ale cooperativei și ale cooperatorilor — ne răspunde primarul comunei. Trebuie să primim insă și remorci-platformă de la S.M.A.“. Iată deci o acțiune care nu a fost finalizată.Următorul popas — la C.A.P. Pietreni — ne oferă alt mod de organizare. Porumbul este strins mecanizat cu combinele, concomitent cu colectarea in remorci a cocenilor tocați. Ne aflăm pe o solă situată pe o terasă, în apropierea
Echipa de reporteri a „Scînteii" transmite 

din județul Giurgiuincintei desecate Prundu-Greaca. Combinele înaintează în lanurile de porumb. Știuleții cad cu regularitate și_ umplu remorcile, iar alăturat sint adunați cocenii to- cați. Din Ian urmărim drumul atit al știuleților, cît și al tocăturii de coceni. Ajungem la sediul unității, în apropierea căruia se află sectorul zootehnic. Știuleții sint puși la solarizare ca să le scadă umiditatea. Dar nu pe platforma betonată, ci direct pe pămînt, care, din păcate, nici nu a fost nivelat. Ni sespune că platforma betonată esteocupată cu floarea-soarelui —tot la solarizare — iar în ziua următoare va fi transportată labaza de recepție, locul ei ur- mînd să fie luat de , porumb. Ce se face cu cocenii 7 Sînt însî- lozați în parcul de furaje al cooperativei. Din cîmp sosesc cu regularitate remorcile încărcate care basculează cocenii, formînd o grămadă mare pe care oamenii apoi o nivelează cu furcile. Președintele cooperativei. Dumitru Cerveanu, ne oferă amănunte asupra acestui mod de conservare : „La noi este o obișnuință să însllozăm cocenii de porumb. După ce se așază un strat se stropesc cu apă amestecată cu sare și melasă, iar apoi se presează. Rezultă un furaj cu gust și miros dulce acrișor pe care animalele îl consumă cu plăcere. Pentru reușita acțiunii am -tras pină la siloz o conductă de apă. Pe această cale vom completa deficitul la unele sortimente de furaje, intre care finul și suculentele". Acțiunea de recoltare, conjugată cu cea de însilozare a început și se desfășoară bine. Numai că aici nu s-a rezolvat încă problema cocenilor tocați. „Este nevoie de

de forare a sondelor, de recuperare a răminerilor in urmă .din perioada de iarnă, de realizare și chiar depășire a sarcinilor de producție. Astfel, prin aplicarea măsurilor stabilite, la Schela de foraj Zădăreni s-au forat cu 20 000 metri mai mult. în condițiile reducerii ciclului de montaj cu 4—12 zile pe instalație, 28 noi sonde fiind forate peste plan, iar la Schela de producție petrolieră Pecica s-au creat 7 noi formații de lucru, s-a extins lucrul in trei schimburi, s-au pus in funcțiune 38 noi sonde, au crescut numărul și eficiența operațiilor geologo- 
ANALIZELE LA FAȚA LOCULUI

tehnologice. Am vrea să subliniem in mod deosebit faptul că analizele respective au contribuit, de asemenea, la creșterea capacității organizațiilor de partid in soluționarea problemelor de producție, la implicarea lor atit pe ansamblu, cit și prin fiecare comunist in parte in abordarea concretă, eficientă a sarcinilor economice, a celor politico- organizatorice.Concludent este și un alt exemplu, care ilustrează faptul că analizele la fața locului presupun implicarea directă a organelor și organizațiilor de partid in solutionarea problemelor legate de realizarea sarcinilor prioritare. Ne referim la problemele care privesc buna desfășurare a lucrărilor la centrala electrică de termoficare pe lignit, obiectiv aflat in construcție in municipiul Arad. Comitetul județean de partid a organizat aici ședințe de comandament săptăminale, în cadrul cărora se analizează problemele care condiționează punerea in funcțiune in acest an a celor două cazane de 100 tone abur tehnologic pe oră, stadiul realizării și predării diferitelor lucrări. Ca urmare a măsurilor întreprinse la fața locului și a pro- 

un tractor greu, ne spune președintele. Știți, sintem incă la început".Da, aici, cit și în alte unități agricole din județ recoltarea porumbului și însilozarea cocenilor este la început. Această lucrare nu poate și nici nu trebuie să fie tărăgănată. Spunem aceasta deoarece, așa cum ne-am convins, porumbul este copt, tulpinile se usucă repede, ceea ce ar putea împiedica obținerea, prin însilozare, a unui furaj de bună calitate. Pentru grăbirea lucrărilor este necesar să fie rezolvate, intre altele, asigurarea mijloacelor de transport necesare, diferitele utilaje și materiale, astfel incit concomitent cu recoltarea porumbului să poată fi insilozate și conservate corespunzător cantități cît mai mari de coceni.în majoritatea unităților vizitate notăm preocuparea pentru a nu se 

pierde nimic din recolta de floarea-soarelui și a se depozita in bazele furajere tot ce oferă cimpul. La C.A.P. Remuș se recolta cu două combine. Mecanizatorii înaintau în lan cu cea mai mare atenție pentru a încadra exact rindurile de plante in aparatele de tăiere. „Ordinea de recoltare a solelor, cu combinele sau manual — ne spune tovarășul Constantin Silvian, președintele cooperativei — am stabilit-o cu cea mai mare strictețe în funcție de umiditatea lanurilor, tocmai pentru a nu fi nevoiți . să solarizăm sămința". La fel se procedează și în celelalte cinci cooperative din consiliul agroindustrial Frățești. Tovarășul Nicolae Lazăr, președintele consiliului agroindustrial, ne-a propus să vedem cîteva sole de pe care a fost recoltată floarea-soarelui la C.A.P. Remuș, Daia și Cetatea. In cîmp nu găsim nici un capitul de floarea-soarelui. Cu excepția unor suprafețe de pe care urmează să se adune bețele, terenul era în întregime liber șl putea fi arat în vederea însămînțărli cu grîu. „Ne-am gîndit ca, o dată cu recoltarea florii-soarelui, să strîngem toate capitulele rămase în urma combinelor — continuă președintele consiliului. Avem 950 ha cu floarea- soarelui de pe care putem aduna peste 400 tone capitule. Este o muncă migăloasă aceea de a strîn- ge zeci de mii de capitule la hectar, dar pentru a acoperi deficitul de furaje din acest an nu avem altă soluție".Sint unități așa cum este, de pildă, C.A.P. Puieni. unde, datorită faptului că distanța din cîmp la depozitul de furaje este mică și 

gramului de recuperare analizat și aprobat de biroul comitetului județean de partid, s-a reușit ca sistematic, in ultimele trei luni, planul valoric de investiții pe acest șantier să fie realizat și depășit. Este incă o dovadă. a eficienței analizelor la fața locului.în legătură cu organizarea unor asemenea analize, ’după părerea noastră trebuie avute in vedere cîteva cerințe. Pe de o parte, în funcție de complexitatea problemelor, trebuie stabilite cu precizie forțele și responsabilitățile celor ce urmează să acționeze pentru traduce

rea în viață a măsurilor stabilite. A- ceste forțe noi le stabilim, de regulă. chiar din rindul tovarășilor care participă la analize sau care răspund de . aceste sectoare. Iar răspunderea lor nu o concepem ca pe o „tutelă", ci ca pe o implicare, alături de organizațiile de partid, in soluționarea, problemelor majore care solicită participarea comitetului județean de partid. Pe de altă parte, implicarea organelor și organizațiilor de partid în soluționarea problemelor majore nu trebuie să meargă pină la substituirea de către ele a atribuțiilor ce revin specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile respective. O atare substituire de atribuții — așa cum a existat tendința Ia primele analize efectuate pe șantierul amintit — ar stinjeni inițiativa celor direct implicați, ar duce la un transfer de răspundere, la deconectarea colectivelor de muncă de la „tensiunea" mobilizatoare a răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.In complexitatea vieții economico- sociale a unui județ analizele desfășurate la fața locului nu pot fi orientate — și n-ar fi firesc să fie așa — numai asupra problemelor e-

La C.A.P. Puieni se lucrează intens la culesul porumbuluipot fi folosite cu rezultate bune atelajele, s-au strins și depozitat cantităti suplimentare de capitule, în altele însă, cum este C.A.P. Stoenești, deși a fost recoltată mai bine de jumătate din suprafață, nu s-a transportat din cîmp nici un capitul de floarea-soarelui. De ce 1 Ion Ciobanu. președintele cooperativei, acuză lipsa de motorină. Cum stau in realitate lucrurile 7 Intr-adevăr. acum motorina este repartizată cu prioritate pentru recoltare. Dar cine-i oprește pe cooperatori să strîngă capitulele în grămezi la marginea locului, pentru a putea fi transportate în orice moment 7 După cum am văzut, acțiunea de strîngere a resturilor vegetale a început, dar a fost repede oprită. în mijlocul cimpului plin de resturi vegetale era o singură grămadă de capitule de floarea-soarelui.La prima oră a dimineții ne-am oprit la C.A.P. Adunații Copăceni. Intrăm pe o porțiune de teren de-a lungul șoselei unde fusese recoltat porumbul. Cocenii fuseseră in totalitate transportați. Nu la fel s-a procedat și pe terenul alăturat, a- parținind aceleiași unități, de pe care fusese recoltată floarea-soarelui.Subliniem incă o dată. în încheiere, că recoltarea porumbului ar trebui mult intensificată. Și aceasta din două motive : pentru că pe mari suprafețe porumbul s-a copt, iar în multe locuri cocenii și frunzele sînt atit de uscate Incit au devenit sfărimicioase. In această stare cocenii nu pot fi folosiți cu randament corespunzător în hrana animalelor, neputînd fi însi- lozați. Or, pentru multe unități agricole din județul Giurgiu aceasta este o chestiune esențială ținind seama de cantitățile mici de furaje de care dispun în acest an.
loan HERȚEG 
lucian CIUBOTARU 
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conomice din industrie și investiții. De aceea, noi avem in vedere ca asemenea analize să aibă loc și în alte domenii importante din economia județului. Bunăoară, analizele efectuate de secretariatul comitetului județean de partid in comunele Zăbrani, Silindia, Beliu, Ghioroc, Zimandul Nou, Vinga s-au finalizat cu identificarea unor noi posibilități de întărire a organizațiilor de bază din cooperativele agricole de producție, de creștere a rolului acestora in conducerea întregii activități de producție printr-o mai largă mobilizare a comuniștilor, a forțelor satelor 

pentru buna folosire a pămîntului și a mijloacelor tehnice, pentru executarea la timp și cu cheltuieli minime a lucrărilor de întreținere a culturilor și recoltare, pentru realizarea programelor privind culturile intensive, dezvoltarea zootehniei, a horticulturii, lucrările de imbunătățiri funciare, extinderea activităților de industrie mică și a prestărilor de servicii, a altor acțiuni care să contribuie la sporirea producției și a veniturilor. Au fost luate măsuri pentru impulsionarea activității cadrelor cu munci de răspundere, a specialiștilor din unitățile agricole, pentru intărirea ordinii și disciplinei, pentru intensificarea muncii politico-educative.Desigur, experiența, rezultatele obținute pină acum au dovedit cu prisosință eficiența unor asemenea a- nalize ale biroului și secretariatului comitetului județean de partid desfășurate direct, la fața locului, in unitățile economice. In nici un caz nu putem insă considera că această experiență este un bun ciștigat o dată pentru totdeauna. Așa cum a rezultat din însăși analiza făcută in secretariatul comitetului județean de partid, ea poate și trebuie să fie per-

Cu puterea de convingere a faptelor, la întreprinderea de confecții din Oradea, una dintre acele unități unde se spune că moda se află la ea acasă, proba hărniciei și priceperii este dată întîi de toate de faptul că prevederile planului la confecții textile au fost depășite pină acum cu 49 milioane lei, unitatea onorindu-și integral contractele la export pe perioada care a trecut din acest an. Care este temeiul unor asemenea succese 7— Secretul reușitei, dacă poate fi numit așa, îl reprezintă mobilitatea mare imprimată in realizarea producției și calitatea superioară a confecțiilor — precizează inginerul Gheorghe Maxim, directorul întreprinderii.O afirmație cu deplină acoperire In fapte. Alături de masa de lucru a directorului se află un display cu claviatură, care, programat, afișează la orice oră din zi date edificatoare despre pulsul producției nu numai pe ansamblul întreprinderii, ci chiar și pe fiecare formație de lucru in parte. Un tablou sinoptic care îngăduie operativitate maximă în adoptarea unei decizii bine fundamentate. Chiar săptămîna trecută, întreprinderii 1 s-a comunicat devansarea realizării unei comenzi la export lansate în fabricație. Căutîndu-se modalitatea optimă de soluționare, informațiile displayului avertizau că efectivul atelierului căruia îi fusese repartizată comanda amintită nu poate face față acestei cerințe ; ca atare, s-a redistribuit altei brigăzi o parte din această comandă. De altminteri, merită relevat că aici, în Întreprinderea orădeană, oricare brigadă poate prelua din mers realizarea unei comenzi la export. Este urmarea firească a unei consecvente și cuprinzătoare activități de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.întregul colectiv a înțeles că prestigiul lucrului bine făcut este cel care impune produsele unității pe piața internațională. De aceea, receptivitatea sporită față de cerințele fiecărui partener extern constituie cuvîntul de ordine al activității colectivului de aici. Desigur, nu e de
De la restante la importante sporuri de rotație, 
prin creșterea substanțială a productivității munciiîn marea bătălie ce se desfășoară In toate bazinele miniere ale țării pentru a se asigura economiei naționale cantități. sporite de cărbune, minereuri și ălte materii prime sint plenar angajați și minerii de la întreprinderea minieră Harghita. Ani de-a rindul, colectivul acestei importante întreprinderi — una din principalele unități furnizoare de caolin și dolomită măcinată destinate industriilor hîrtiei, sticlei, electro- ceramicii, metalurgică și chimică — a reușit să realizeze și Să depășească sarcinile de plan la toți indicatorii.Hotărît să păstreze și să consolideze prestigiul ciștigat prin muncă tenace, responsabilă, să-și aducă o contribuție cit mai substanțială Ia sporirea avuției naționale, la progresul general al țării, harnicul colectiv de aici a obținut și in perioada care a trecut din acest an succese de seamă in îndeplinirea planului și angajamentelor asumate in întrecere. Mai exact, de Ia începutul anului și pină in prezent, minerii Harghitei au depășit prevederile de plan la producția-marfă vindută și încasată cu peste 2 milioane lei, livrind suplimentar 100 tone caolin și 1 231 tone dolomită măcinată. Demne de relevat sint și rezultatele înregistrate in domeniul creșterii eficienței economice. Practic, întregul spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii ; de asemenea, cheltuielile materiale planificate la 1 000 de lei producție- marfă au fost reduse cu 33 lei, economisindu-se 228 000 kWh energie electrică și peste 100 tone com- 

fecționată in continuare, adaptată permanent cerințelor noi. O primă concluzie este aceea că trebuie să evităm cu insistență „rutina" atit in ce privește pregătirea și desfășurarea analizelor, cit și in ce privește stabilirea măsurilor ce se impun și. mai ales, urmărirea modului in care ele sint aplicate. Nu puține sint cazurile cînd aceste analize abordează în cea mai mare parte problemele strict economice, fără a asigura o întrepătrundere, o îmbinare organică a modalităților tehnice de rezolvare cu acțiunile politico-organiza- torice. Este neapărat necesar să a- cordăm mai multă atenție măsurilor menite să ducă la' întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, la sprijinirea lor concretă in vederea implicării in mai mare măsură în rezolvarea problemelor complexe ce preocupă colectivele de muncă, în intensificarea acțiunilor politico-educative. De a- semenea, trebuie să recunoaștem că nu am reușit ca această metodă de muncă să fie aplicată și practicată cu consecventă de toate comitetele orășenești de partid. Ca atare, va trebui să acționăm mult mai energic pentru ca analizele la fața locului să devină o metodă de acțiune eficientă pină la nivelul fiecărui comitet de partid.Experiența acumulată de Comitetul județean Arad al P.C.R. demonstrează că, prin analizele efectuate la fața locului, centrul de greutate al activității organizației județene de partid se deplasează în unitățile economice și localitățile județului, realizîndu-se totodată o continuă întărire a legăturii partidului cu masele de oameni ai muncii, cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Totodată, se lărgește sfera metodelor de acțiune a organizațiilor de partid, se asigură o dinamică crescîndă generalizării celor mai valoroase inițiative și experiențe. iar munca politico-organi- zatorică dobîndește noi dimensiuni calitative și, în mod firesc, o eficiență mult mai mare. 

loc lesnicios acest lucru în condițiile în care peste 80 la sută din întreaga producție este destinată unor parteneri exigenți din Statele Unite ale Americii, Olanda, Belgia, R. F. Germania, Anglia, Franța și alte țări.Faptele atestă că in întreprinderea orădeană s-a acumulat o bogată și valoroasă experiență in ce privește îndeplinirea planului la export, de- clanșindu-se o veritabilă competiție între brigăzi. De mai multă vreme, deținătorul locului fruntaș in întrecere este atelierul condus de maistrul Gheorghe Său. „Pentru noi.
La întreprinderea 

de confecții din Oradea

vreau să spun pentru fiecare lucrător din cele cinci brigăzi ale atelierului, exportul constituie prioritatea priorităților, precizează maistrul. E- sențial este să organizezi exemplar munca, să știi ce și cît poți cere de la fiecare muncitor pentru a repartiza judicios forțele in raport cu complexitatea fiecărei comenzi. Vedeți, la noi și cei mai tineri muncitori se străduiesc să-și depășească propriile realizări, perfecționîndu-se zi de zi sub îndrumarea celor mai cu experiență, pentru a fi admiși in formațiile specializate pentru producția destinată exportului". Suportul unor asemenea afirmații îl reprezintă munca spornică, de calitate, atelierul condus de maistrul Gheorghe Său realizînd numai in această lună peste plan 2 500 bucăți confecții, ceea ce reprezintă o depășire de 13,7 la sută.La temelia performanțelor stă, desigur, angajarea comunistă, responsabilă a întregului colectiv. Cu efecte pozitive s-au soldat, bunăoară, o serie de inițiative muncitorești, din rindul cărora amintim pe cea intitulată : „Calitatea, mîndria fabricii 1“ Fiecare al cincilea lucrător este, de fapt, un controlor de calitate, întărind astfel controlul interfazic. Ca 

bustibil convențional. Totodată, beneficiile nete planificate au fost depășite cu 4,6 milioane lei. Ca urmare a acestor rezultate și a celor din anii precedenți, oamenii muncii din această întreprindere au raportat îndeplinirea cu patru luni și 20 de zile mai devreme a prevederilor planului cincinal la producția-marfă industrială.— Colectivul nostru — ne spune inginerul Eugen Artzberger, directorul întreprinderii — este pe deplin conștient de importanța deosebită a sarcinilor ce-i revin în actuala etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale. Acționind in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordăm
La întreprinderea minieră 

Harghita

o atenție deosebită realizării sarcinilor de plan la producția fizică, atit pe ansamblu, cit și la fiecare sortiment in parte. în acest scop au fost efectuate analize concrete, minuțioase in toate secțiile întreprinderii, stabilindu-se un program amplu de acțiune ce cuprinde o seamă de măsuri precise, dezbătute și fundamentate temeinic și in cadrul larg democratic al adunărilor generale ale oamenilor muncii. Acest mod de a gindi și acționa a făcut ca de la restanțele substanțiale pe care le înregistram in primele două luni ale anului, respectiv de la o nerealizare de 950 tone caolin și peste 9 200 tone dolomită, să ajungem la însemnate depășiri ale prevederilor de plan.Care sînt factorii ce au concurat la reintrarea pe făgașul normal a activității din această unitate, la creșterea continuă a producției și eficienței economice 7— In primul rind — precizează Constantin Știrbu, inginerul-șef al întreprinderii — trebuie rejnarcată hotărirea fermă a întregului' nostru colectiv de a nu ceda in (ața greutăților. Tocmai pornind de la această hotărîre, au fost propuse o serie de măsuri tehnico-organizatorice ce au fost imediat aplicate atit in minele și carierele de exploatare, cît și in stațiile de preparare a caolinului și dolomitei. Astfel, mina Harghita a fost dotată cu mașini de încărcat cu siloz și cupă, tip M.I.S.-l P și M.I.S.-l, generalizindu-se în acest fel încărcarea mecanică in toate abatajele și la toate lucrările de înaintare. O altă măsură, zonarea calitativă a minei și exploatarea selectivă a zăcămintelor, facilitează satisfacerea operativă a unor solicitări speciale ale beneficiarilor. Iată un exemplu in acest sens. Avind de executat o comandă specială la export de izolatori pentru liniile de înaltă tensiune, Întreprinderea „Electronica" din Turda ne-a solicitat caolin selecționat tip A, un produs cu parametri superiori. Datorită măsurii amintite am putut onora operativ și ireproșabil această comandă.Modernizarea continuă a tehnologiilor și a mijloacelor tehnice din dotare constituie una din direcțiile principale în care acționează permanent colectivul întreprinderii. Măsurile întreprinse in acest scop au dus la folosirea cu randament superior a instalațiilor, creșterea eficienței economice și a calității produselor extrase și prelucrate. Bunăoară, metoda foculării acide se dovedește deosebit de eficientă in ce privește eliminarea impurităților de calciu și magneziu. îmbunătățiri substanțiale au fost aduse și fluxului de preparare a caolinului destinat industriei 

urmare, respingerile interne de ordin calitativ au fost diminuate la minimum. Este o dovadă concludentă că fiecare lucrător se simte răspunzător față de calitatea muncii sale, se simte dator să consolideze permanent prestigiul mărcii întreprinderii.în ziua documentării noastre, in întreprindere sosiseră reprezentanții unei firme din Belgia, firmă care cunoștea de mulți ani calitatea produselor fabricate la Oradea, motiv pentru care a și revenit aici, rein- noind contractele cu acest prestigios furnizor. De altfel, interesul crescind al partenerilor externi pentru oferta întreprinderii orădene, adevărat promotor al eleganței bărbătești, este determinat — alături de calitatea ireproșabilă a confecțiilor — și de diversificarea permanentă a producției, de capacitatea sa de adaptare operativă la evoluția solicitărilor, de anticiparea cerințelor de pe piața externă. Sînt numeroase măsurile care asigură realizarea acestor obiective, de la specializarea brigăzilor pe cele 24 firme partenere din peste 15 țări, la înnoirea cu o frecvență ridicată a ofertei, întărindu-se în acest scop atelierul de creație cu oameni inventivi, în stare să țină pasul cu evoluția modei pe plan internațional. „Faptul că în acest an am realizat un număr dublu de modele față de cel planificat confirmă preocupările noastre stăruitoare de a stăpîni pulsul pieței" — ne spune tehniciană Mariana Șoicana, șefa atelierului de proiectare. Hotărîtoa- re s-au dovedit, de asemenea, strădaniile de a reduce la minimum timpul dintre concepție, lansarea în fabricație și livrarea produselor către parteneri".Apare limpede, așadar, că respectarea riguroasă a termenelor contractuale, fabricarea de produse de calitate ireproșabilă, corespunzătoare exjgențelor partenerilor externi, constituie cheia rezultatelor bune obținute lună de lună de acest harnic colectiv în realizarea planului la export.
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii”

hîrtiei, prin respălarea în 2—3 trepte a suspensiei, in vederea îndepărtării impurităților ferice, și t rin introducerea unor faze suplimen de sitare. Raționalizarea uscării dinului pină la un grad de nu vrabilitate acceptat de beneficiat dus la importante economii de en\ gie electrică, combustibil și gaz mfc tan. Măsuri similare, menite să asigure creșterea mai substanțială a productivității muncii și a eficienței economice au fost aplicate și la unitățile de exploatare și prelucrare a dolomitei de la Voșlobeni. Și aici s-a generalizat procesul de încărcare mecanică, perforarea găurilor cu foreze rotopercutante, dispusq pe verticală și in. două șiruri, utilizarea smoalei de cocserie în procesul de preparare, livrarea dolomitei măcinate pentru toți beneficiarii din țară in vagoane cisternă, tip ciment.Cu aceeași stăruință se acționează în întreprindere și pentru organizarea superioară a producției și a muncii. Pentru stimularea activității productive și cointeresarea materială a personalului muncitor Ș s-au generalizat acordul direct la echipele din mine și cariere de exploatare și acordul global in celelalte sectoare de activitate. în același timp, așa cum aveam să constatăm in timpul documentării, pentru încărcarea deplină a capacităților de producție eliminarea timpilor morți și a st ționărilor inutile, cadrele de con< cere, impreună cu specialiști muncitori cu o bogată experiență profesională efectuează permanent analize în vederea valorificării cu maximă eficiență a noi rezerve de sporire a producție, fie ele cit de mici.— Prin asemenea acțiuni reușim să economisim un volum mare de manoperă și să asigurăm importante sporuri de productivitate — ne spune minerul Mihăly Zsigmond, șef de brigadă la mina Harghita. Bunăoară, la începutul anului aveam o restanță de aproape 1 000 tone caolin. , Datorită acestor măsuri tehnico-organizatorice, ce sint dublate de eforturile stăruitoare ale minerilor, înregistrăm acum un spor de 3 634 tone de caolin extras peste prevederi. Ce-i drept, oamenii muncesc mult, dar și ciștigurile sint frumoase. In brigada mea se cîștigă între 6 000— 7 500 de lei lunar, nemaivorbind de premiile de sfirșit de an, care, așa cum au fost și anul trecut, vor fi, cu siguranță, și in acest an destul de substanțiale.Evident, măsurile întreprinse de colectivul întreprinderii miniere Harghita pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție sînt mult mai numeroase. Nu vom insista asupra lor. Menționăm insă că prin aplicarea lor consecventă în practică, harnicul colectiv al acestei unități economice este ferm hotărît să-și îndeplinească integral angajamentele asumate în întrecerea pe acest an, care prevăd, între altele, realizarea unei producții suplimentare de peste 500 tone caolin preparat și 10 000 tone de dolomită măcinată. Rezultatele de pină acum și cele viitoare ale minerilor de aici dobîndesc semnificații deosebite și prin faptul că ele au fost și vor fi obținute în condițiile realizării unui mare volum de investiții, menite să completeze profilul productiv al unității. Nu de mult a fost dată în exploatare, la Ditrău, o microcarieră de sienită nefelinică, care va înlocui feldspatul și va contribui la reducerea substanțială a cheltuielilor de producție. De asemenea, se află în plină desfășurare lucrările de deschidere a unei mine de cărbune la Borsec, ceea ce va asigura trecerea pe cărbune a centralelor termice din județ.
I. D. KISS corespondentul „Scînteii’
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Mărturii ale unei milenare creativități
O noua instituție de educație si cultură: J SI 1MUZEUL CERAMICII SI STICLEI

IGrija constantă a partidului și statului nostru pentru ocrotirea patrimoniului național, pentru valorificarea și integrarea lui intr-un larg circuit public reflectă preocuparea deosebit de generoasă de a trasa căile împlinirii unui destin major al culturii românești in cadrul lumii actuale. „Nu trebuie uitat că felul de a trăi și gindi al poporului a constituit și va constitui totdeauna temelia dezvoltării culturii cu adevărat înaintate — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușcscu. Trebuie să adăugăm, de aceea, la creația prezentului creația trecutului, dind prețuirea cuvenită marilor înfăptuiri ale înaintașilor noștri." O nouă instituție cultural-e- ducativă : Muzeul ceramicii și sticlei stă mărturie acestei prețuiri de care se bucură valori dintre cele mai de seamă national, tiativa demician Elena Ceaușescu, noua instituție muzeală care și-a deschis de curind porțile publicului larg cuprinde nu numai vestigii ale istoriei și civilizațiilor făurite de-a lungul mileniilor pe teritoriul românesc, ci și creații aparținind tezaurului culturii universale.Ceramica și sticlăria, „arte ale focului" cu o străveche tradiție in istoria omenirii, favorizează vizitatorului de azi Întoarcerea spre universuri umane, spre obiecte care au concretizat măiestria, inventivitatea unor meșteri in cea mai mare parte anonimi, obiecte capabile să

ale patrimoniului Creată din ini- tovarășei aca- doctor inginer

vorbească elocvent despre intinderea și vigoarea unor civilizații, adevărate oglinzi ale timpului capabile să suplinească importante izvoare documentare, du-ne prilejul unei rate călătorii prinDepozitar al unei vechi culturi, pămintul românesc a păstrat in străfunduri mărturii prețioase asupra viețuirii noastre in istorie. Sint începuturi scoase la iveală prin munca migăloasă a arheologilor, începuturi atestate acum de obișete aparținînd neoliticului (binecunoscuta cultură Cucuteni reprezentată prin obiecte descoperite la Izvoare, Gbelăești sau Bacău), de vase și obiecte aparținind epocii bronzului (culturile Monteoru și Otomani), de vase specifice epocii fierului descoperite la Gherăsineni (Buzău), de lupul dacic de la Cîrlomă- nești (Buzău), de vase și cahle aparținind secolelor XV—XVII, de sticlăria romană (secolele II i.e.n. — IV e.n.) descoperită Mangalia, Constanța Alba Iulia.Ciștigurile de meșteșug ale epocilor trecute, strălucit materializate in toate aceste creații pe care le cuprinde și cu care se mîn- drește azi patrimoniul nostru național, reprezintă tot atitea mărturii despre puterea creatoare a poporului, tot atitea atestate ale vieț țuirii sale in istorie. Prezentate intr-o sală alăturată, lucrări de ceramică aparținind secolului XIX și obiecte de sticlă create lă Bixad. Azuga, Pădurea Neagră (Bihor). Cirțișoara (sec. XVIII—XX) oferă o deschidere plină de interes

oterin- adevă- istorie.stră-

laȘi

spre creații spirituale aflate la confluenta unor îndelungi și bogate tradiții artistice. Sint tradiții remarcabile prin finețea prelucrării, prin originalitatea motivelor decorative, prin varietatea mijloacelor tehnice folosite.Un intreg sector destinat celor mai de seamă creații afirmate in cadrul Festivalului național „Cîntarea României" tinde să demonstreze faptul că aceste tradiții se reinnoadă interesant in olăria populară contemporană. Reunite de pe tot cuprinsul țării, re- prezentind cele mai de seamă zone folclorice, c^ste creații contemporane pun în valoare aceeași simplitate de sinteză autentică.Dezvoltarea industriei românești de ceramică, care a cunoscut mai ales în ultimele două decenii o înflorire vizibilă, a intensificat preocuparea pentru diversificarea și modernizarea sortimentelor, pentru valorificarea superioară a materiilor prime, pentru aplicarea unor tehnologii moderne in producție. Rezultatele acestei activități creatoare sint bogat reprezentate în Muzeul ceramicii și sticlei prin produsele întreprinderii de porțelan Iris din Cluj-Napoca,, ale întreprinderilor Stipo din Dorohoi și Arpo din Curtea de Argeș, ale întreprinderilor sticlă din Baia Mare, din Alba Iulia, ale prinderilor de sticlă Turda, Avrig, Berea, trița, Tg. Jiu, Tomești, Pădurea Neagră. „Victoria muncii" din Poiana Codrului si „Vitrometan" Mediaș.

de faianță și Sighișoara si „Porțelanul" între- din Bis-

Sălile de Ia etaj noii prin le prezintă, realizează succintă secțiune lungul evoluției ceramicii și sticlăriei universale cu un accent deosebit pe lucrări create în ultimele trei secole. Putem astfel menționa ceramica provenită din zona Kașan (la sud de Teheran) sau din Anatolia: vasele de Kutahia, ceramica chineză din secolele XVIII și XIX. vasele japoneze de tip Satsuma, cu un decor de extremă finețe ce aeoperâ întreaga suprafață, sau de tip Imari (de fapt

instituții lucrările muzeale, pe care ,o de-a
porțelan creat la Ari ta în- cepind din secolul XVIII și răspindit in intreaga lume cu ajutorul corăbiilor ce plecau din portul Imari), ceramica italiană creată la Faenza, Urbino, Castelli, ceramica spaniolă de Manises (suburbia Vaienciei — din centrele ceramicii spano-maurești), piese prezentative provenite din celebrele manufacturi Franței (Sevres, MoustierS, Nevers, Rouen, Fontainebleau), Olandei (Delft), Germaniei (Meissen Hanau. Niirnberg, Bayreuth), Angliei, Austriei, Rusiei sau Cehoslovaciei.Valoarea muzeistică a pieselor de sticlă create în Germania (sec.XVI—XIX). Boemia (sec. XVIII—XIX), Anglia (sec. XVIII—XIX), Franța, Italia (Murano, sec. XVIII—XIX), una din lămpile create de sticlarul american Louis Comfort Tiffany în stilul „artei 1900“ conferă, de asemenea, o privire unitară asupra evoluției unui domeniu cu date specifice de manifestare.Menită să dezvăluie pe deplin calitățile unor opere cu valoare muzeistică, să pună în lumină elocvente mărturii ale dezvoltării creativității contemporane românești, ale Înfloririi artei și culturii naționale și universale, Înființarea noii instituții muzeale subliniază o dată mai mult o Idee fundamentală. Aceea că arta creată de reprezentanți dintre cel mai dotați ai poporului se adresează și aparține in ultimă instanță acestai popor.

unul hire-ale

Marina PREUTU

Școala în preajma deschiderii noului an de studiu

a poporului român, in frunte cu comuniștii,

Apropierea începerii cursurilor școlare situează la loc de frunte pe agenda de lucru a forurilor de în- vățămint, a conducerilor de școli, o serie de preocupări și acțiuni menite să asigure cadrul și climatul propice bunei desfășurări a întregii activități școlare : pregătirea și amenajarea corespunzătoare a spațiilor
de invățămint, a locurilor de muncă productivă, situarea zestrei didactice in pas cu cerințele de calitate ale procesului instructiv-educativ, conturarea planurilor de activitate politico-educativă etc. Concret, despre lor toate aceste acțiuni, in relatările corespondenți- ziarului din județele Maramureș, Teleorman, Sălaj.

Școlile sint gata 
să-și primească 
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Cadre didactice 
bine pregătiteIncepind din această toamnă, numărul cadrelor didactice din județul Maramureș sporește cu 141 — educatoare, învățători, profesori — pentru care s-au asigurat, cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, condiții de integrare socio-pro- fesională și culturală in colectivitățile in care vor lucra. Aproape 700 cadre didactice din județ se vor prezenta la catedră după ce au absolvit cursurile de reciclare sau examene de grad didactic, sporin- du-și potențialul profesional. în felul acesta, se va îmbunătăți încadrarea școlilor cu cadre bine pregătite. Zestrea materială a invăță- mintului din județ — peste 3 700 săli de clasă, internate cu aproape 7 500 locuri, cantine cu peste 4 600 locuri, 328 ateliere, 98 săli de gimnastică, unele nou construite, altele reparate și curățate cu sprijinul elevilor și al părinților — asigură spații corespunzătoare procesului instructiv-educativ,— In acțiunea amplă de pregătire a noului an de studiu — ne spune prof. Ioan Dirjan, inspector general adjunct la Inspectoratul școlar județean Maramureș — am pornit de Ia îndemnurile secretarului general al .partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresate oamenilor școlii, de a Întări și adinei latura educativă a procesului de invățămint, de a apropia mereu școala de nevoile producției materiale și spirituale ale țării.Cu sprijinul organelor de partid și de stat locale, am reușit să orientăm eforturile spre armonizarea in- vățămintului cu cerințele dezvoltării economico-sociale a județului, con- solidind rețeaua invățămintului liceal treapta I din mediul rural, in vederea stabilizării populației tinere în sate și comune ; am pus accent, în corelație cu cerințele specifice zonei, pe pregătirea unui număr sporit de tineri in meseriile din domeniul mineritului, metalurgiei, construcțiilor de mașini și prelucrării lemnului. Cu mici excepții, planul de școlarizare elaborat după aceste cerințe este de pe acum Îndeplinit, existind condiții ca pină la deschi-

Cu 45 de ani în urmă, respectiv la 30 august 1940, politica de forță, revanșardă și revizionistă a statelor fasciste a impus poporului român unul dintre cele mai brutale și mai samavolnice acte de agresiune, Dictatul de la Viena, prin care țării noastre i s-a smuls dureros, din trupul său, partea de nord-vest a Transilvaniei, străvechi pâmint românesc.Poporul nostru a trăit atunci unul din cele mai tragice momente din istoria sa modernă, in care au apărut cu cea mai mare claritate consecințele nefaste ale ascensiunii fascismului în Europa. în același timp, in acele grele s-au mai mult, poporului, înalta sa soarta națiunii, a integrității teritoriale, a independentei și suveranității țării.După cum este cunoscut, in condițiile excepționale din vara anului 1940. cînd frontul occidental se prăbușise in fața mașinii de război hitleriste. cind diviziile Reichului nazist ajunseseră la granițele țării, România s-a aflat singură, izolată pe plan internațional, lăsată pradă Germaniei hitleriste. care,. Împreună cu Italia fascistă, i-a impus prin- tr-un simulacru de arbitraj „acceptarea" unui dictat care sfirteca trupul României, atribuind partea amputată din Transilvania Ungariei horthyste. Dictatul de la Viena a reprezentat o sfidare a celor mai evidente realitățij un nou act de agresiune prin care Reichul nazist și Italia fascistă căutau să-și promoveze interesele expansioniste, de dominare și de subjugare a popoarelor. potrivit dictonului „divide et impera". ce fusese ridicat la rang de principiu politic suprem.Ecoul produs in România de teribila veste a dezmembrării teritoriale in favoarea Ungariei horthyste este greu, dacă nu chiar imposibil de redat in cuvinte. Valurile de protest au cuprins intreaga țară și au izvorit din toate straturile societății românești. „Sentința de la 
Viena — scria „Tribuna" din 2 septembrie 1940 — a dezlănțuit o fur
tună. de împotrivire a unui neam 
care a avut o mie de ani dreptate, 
dar nu și-a putut-o dobindi, pină 
nu a cucerit-o prin luptă".Partidul Comunist Român a fost din nou stegarul luptei pentru unitate națională și rezistență hotărită Împotriva agresorilor fasciști și revizioniști, pentru apărarea independenței, suveranității naționale și integrității teritoriale a patriei. Așa după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Partidul comunist, numeroase cercuri politice, Madosz-ul și alte organizații democratice și patriotice, inclusiv grupuri ale armatei, s-au ridicat împotriva dictatului, au organizat, in diferite centre ale tării, puternice manifestații populare, au cerut să treacă la luptă pentru apărarea integrității patriei".Intr-adevăr, la București, Cluj, Iași, Constanța, la Timișoara, Brașov sau Sibiu, pretutindeni In țară, repudierea actului criminal înfăptuit din ordinul lui Hitler și Mussolini și-a găsit expresia in mari și impresionante manifestații de protest. Clujul și alte orașe transilvănene au devenit scena unor întruniri și demonstrații in chiar noaptea de 30—31 august 1940, Imediat ce vestea raptului teritorial fascist fusese cunoscută : „Zeci de mii de oameni din 
capitala Ardealului — scria ziarul „Universul" la 3 septembrie 1940 — 
au ieșit sub cerul liber înstelat pen
tru a-și striga profunda lor revoltă 
împotriva judecății care tinde să-i 
ducă in robie. Pe marile bulevarde 
ale Clujului, în Piața Unirii, in fața 
primăriei mulțimea a dat glas vi
foros de rezistență cu prețul vieții". Presa vremii mai informa, de asemenea, că timp de trei zile intreaga populație din Cluj și-a manifestat fără încetare sentimentele patriotice scandind „Jos Dictatul de la Vie
na !“, „Vrem dreptate !“, „Vrem re
zistență armată împotriva fasciști
lor !“, „Vrem guvern popular!“, 
„Moarte cotropitorilor fasciști!“.Sub lozinci patriotice asemănătoare s-au desfășurat impresionantele întruniri șl demonstrații de masă din București și din alte localități ale țării. Deosebit de puternice au fost manifestările potrivnice dictatului fascist la Brașov. Muncitorii de Ia uzinele „I.A.R.", „Astra", „Hess", „Scherg", de la Atelierele C.F.R. au manifestat zile tn șir pe străzile orașului, partea rarea după organ munist Român, care apărea tn condiții de clandestinitate, „la chema
rea comuniștilor, soldații, împreună 
cu ofițerii s-au alăturat coloanelor 
de muncitori, manifestind 
nerecunoașterea hotăririi 
lista a puterilor Axei."La Timișoara, semnalul țărilor de masă potrivnice de la Viena a fost dat muncitorii feroviari de Ia din localitate. Acestora li turat, la 2 septembrie 1940, mii de

împrejurări deosebit de verificat din nou. o dată patriotismul fierbinte al al partidului comunist, responsabilitate față de

cetățeni de diverse categorii, civili și militari, numeroși oameni ai muncii aparținind naționalităților conlocuitoare. De altfel, una dintre caracteristicile manifestărilor antifasciste și patriotice potrivnice dictatului ordonat de Hiller și Mussolini, in localitățile din Transilvania și din Banat, a fost atitudinea comună de protest a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. O mărturie in această privință o constituie manifestările de masă care au avut loc împotriva dictatului la Arad, in 1 și 2 septembrie 1940. Muncitorimea de la „Astra", „I.T.A.", studenții de la Facultatea de medicină veterinară, meșteșugarii, intelectualii. numeroși țărani din comunele învecinate au parcurs străzile orașului intonind cintece patriotice și cerind rezistență armată față de agresorii fasciști și revizioniști.In același fel, prin mari întruniri de masă, mii de muncitori din Reșița, români, germani, maghiari și alte naționalități, au ținut să-și exprime hotărirea de a lupta Împotriva fascismului și revizionismului înrobitor, pentru apărarea independenței naționale și a integrității teritoriale a țării.Mereu alături de întregul popor, armata română a primit cu aceeași vie indignare vestea dictatului imperialist impus României prin forță de statele fasciste. Rapoartele comandamentelor militare din întreaga țară, din zilele ce au urmat dictatului fascist, redau sentimentele de revoltă ale ofițerilor și soldaților români, hotărirea lor fermă de a nu precupeți nici un efort și nici un sacrificiu in apărarea frontierelor naționale amenințate de fasciști.
45 DE ANI DE LA MARILE DEMONSTRAȚII POPULARE

ÎMPOTRIVA dictatului fascist oe ia viena

cismul horthyst. in deplin consens, cu oamenii muncii maghiari, germani și de alte naționalități, a ridicat la noi dimensiuni efortul de eliberare de sub dominația horthyste și reîntregirea teritorială a țării.Mișcarea de rezistență regimului de ocupație și a terorii fas- cisto-horthyste s-a constituit in parte componentă a ansamblului general al mișcării de rezistență antifascistă și antihitleriste a poporului român, începută o dată cu instaurarea regimului de ocupație horthystă, această mișcare a crescut necontenit in amploare. Formele de acțiune au fost multiple și variate, cuprinzind in rindurile sale cele mai diferite pături sociale, partide și organizații politice antifasciste, naționale și democratice, în frunte cu membrii partidului comunist.La ampla mișcare națională, organizată și condusă de Partidul Comunist Român împotriva dictatului fascist de la Viena, s-a alăturat opinia publică democratică și antifascistă internațională. Guverne, personalități, organizații, reprezentanți ai opiniei publice, oameni aparținînd unor curente politice, filozofice, religioase diferite și-au manifestat deschis protestul față de dictat, și-au exprimat solidaritatea cu România, de- clarind că nu-1 vor recunoaște in nici un fel de circumstanțe, eviden- țiindu-i caracterul efemer. Astfel, publicistul american Milton G. Lehrer scria la vremea respectivă : „Dicta
tele impuse de dictatori au întotdea
una soarta făuritorilor lor. Nimic nu 
se poate clădi pe nisip. Nici dicta
tori și nici dictate".Partidul Comunist Ungar a exprimat, la rindul său,'’ nemulțumirea profundă a maselor populare contra guvernanților horthyști și a politicii lor revizioniste, a a- doptat o poziție de respingere categorică a Dictatului de la Vie- 

mod artificial a 
sfișiat Transilvania in două, tăin- 
du-se circulația sîngelui in acest 
teritoriu din punct de vedere econo
mic și aducindu-se mizeria pentru 
locuitorii ambelor părți", se comenta in „Szabad Nep“, ziarul Partidului Comunist Ungar. Atitudinea principială. realistă, pe care au promovat-o comuniștii unguri fată de problema soluționării definitive și în spiritul dreptății a diferendului artificial pe care ii provocaseră Hitler și Mussolini intre cele două popoare vecine — al căror trecut de luptă pentru emancipare și progres social avea atitea similitudini — a fost reliefată în anii războiului si de diverse emisiuni ale postului de radio ilegal „Kossuth". aparținind Partidului Comunist Ungar.Odiosului dictat de la Viena 1 s-a pus capăt o dată cu eliberarea, la 25 octombrie 1944, a întregului teritoriu național, cu izgonirea dușmanului cotropitor de pe ultima brazdă de pămint românesc prin lupta eroică a ostașilor români, umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică. Desăvârșirea eliberării țării a fost primită cu un mare entuziasm de către întreaga suflare românească, intrucit refăcea integritatea națională și lichida, în același timp, un regim de cumplită teroare și exterminare a populației românești. Drepturile legitime pe care poporul român le avea asupra Transilvaniei au fost confirmate in articolul 2 al Tratatului de pace de la Paris sub o formă care nu lăsa nici un echivoc : 
„Hotăririle sentinței de la Viena din 
30 august 1940 sint declarate nule și 
neavenite. Frontiera dintre România 
șt Ungaria este restabilită prin arti
colul de față astfel cum exista la 1 
ianuarie 1938".Bazată pe cele mai sacre drepturi istorice,, revenirea părții de nord-vest a României la teritoriul național a marcat recunoașterea și ‘consacrarea .juridică internațională a dreptului inalienabil al poporului român asupra pămintului strămoșesc — triumful voinței energice a întregii națiuni în, lupta pentru afirmarea libertății, independenței și integrității sale teritoriale. In acest fel. istoria, mersul evenimentelor au demonstrat și demonstrează cu deosebită putere că politica de forță si dictat, de încălcare a suveranității si independenței naționale a statelor, de dezmembrare a unității lor teritoria- Ie este sortită eșecului, că nici o forță din lume, oricit de puternică ar fi ea, nu poate infringe un popor notărit să-și apere ființa națională, drepturile sale legitime.Tragica experiență de acum 45 de ani a poporului român pune in evidența, ca unul din cele mai pregnante învățăminte istorice, necesitatea acțiunii unite a popoarelor pentru respingerea politicii de agresiune si dominație, pentru promovarea fermă a unei politici de apărare a independentei și libertății popoarelor, de deplină egalitate, respect reciproc. înțelegere și colaborare între națiuni.Dictatul de Ia Viena a reprezentat un produs specific al practicilor fascismului. In lumina acestei realități, a întregului cortegiu de suferințe provocate omenirii de cel de-al doilea război mondial, se impune acțiunea hotărită a forțelor progresiste împotriva oricărei tendințe de recrudescentă a fascismului, a mișcărilor reacționare, national-șovine. iredentiste, care incearcă să semene vrajbă și neîncredere, să submineze colaborarea și înțelegerea intre popoare.România este astăzi cu adevărat tara libertății și demnității, un stat, așa cum il consacră Constituția — suveran, unitar și indivizibil. Frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități care-și făuresc împreună o viață mai bună pe pămintul patriei comune, unitatea de nezdruncinat In jurul partidului, al secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. reprezintă un puternic izvor de forță si tărie al națiunii noastre, angajată cu toate energiile în tăririlor Congresului partidului, pentru ca vină o țară și mai înfloritoare, să se bucure întotdeauna liberă și suverană de propriile împliniri, să trăiască in prietenie și pace cu toate popoarele lumii.

Ungarieiîmpotriva

a
na. „Hitler tnUrmare a acestei atitudini antifasciste și patriotice a armatei române este faptul că numeroase unități militare aflate în partea de nord- vest a României au refuzat să execute ordinele de retragere.Lupta poporului român împotriva dictatului fascist de la Viena nu s-a redus însă la împrejurările acelui moment. Dezrobirea nord-vestu- lui României de sub dominația horthystă și refacerea integrității teritoriale au fost unul dintre obiectivele prioritare ale mișcării de rezistență antifascistă care s-a format și s-a afirmat în România în anii grei ai regimului de dictatură militară fascistă, ai războiului hitlerist. Sufletul viu, animatorul și conducătorul rezistenței antifasciste din țara noastră a fost Partidul Comunist Român.Poziția profund patriotică a Partidului Comunist Român față do necesitatea reîntregirii teritoriului patriei răspundea atît voinței și intereselor naționale vitale ale poporului, cit și realităților istorice multiseculare, care atestau legitimitatea istorică a existentei statului național unitar român. Această poziție a făcut să sporească mult autoritatea și influenta partidului comunist, a polarizat in jurul său mase tot mai largi, a netezit calea spre dezvoltarea raporturilor de colaborare politică cu cercurile democratice, patriotice, inclusiv din rîndurile claselor dominante. In consens deplin deci cu legitimitatea istorică, continuind și ridicind pe o treaptă mai înaltă tradițiile luptei patriotice, antifasciste și antirevizioniste desfășurate în anii interbelici. Partidul Comunist Român a situat statornic anularea Dictatului de la Viena printre principalele obiective ale politicii sale largi de alianță antifascistă. Astfel, Platforma C.C. al P.C.R. din 6 septembrie 1941 se pronunța „împotriva 

Dictatului hitlerist de la Viena asu
pra Ardealului". La fel in Platforma de Front Patriotic Antihitlerist, elaborată în iunie 1943, Comitetul Central al Partidului Comunist sublinia necesitatea luptei pentru „eliberarea 
poporului din Ardealul de nord de 
sub jugul hitlerist al lui Horthy", această cerință fiind unul dintre factorii esențiali care a permis realizarea de către P.C.R., in iunie 1944, a coaliției largi de forțe politice antifasciste și patriotice care era Blocul Național Democrat.In teritoriul ocupat, administrația horthystă a aplicat un crunt regim de ocupație, vizînd exterminarea românilor și a celorlalte naționalități nemaghiare și negermane, in vederea schimbării raportului demografic in favoarea ocupanților, in încercarea de a permanentiza noua stare Se lucruri. Circa 300 000 de români au trebuit să ia drumul pribegiei, alte zeci de mii au fost trimiși in tabere de muncă, mii și mii au fost schin- giuițl și uciși ; grele suferințe au fost provocate populației evreiești, în pofida tuturor eforturilor, regimul horthyst nu a reușit să finalizeze planurile sale diabolice de a lichida, elimina ori slăbi capacitatea de luptă și de rezistență a populației românești din teritoriul vremelnic cotropit al României. Va- lorificindu-și întreaga experiență istorică de luptă împotriva dominației străine, populația românească din acest teritoriu cotropit de fas-

— în general, conducerile de școli, sub îndrumarea comitetelor municipal, orășenești și comunale de partid, cu sprijinul consiliilor populare, au acționat șl acționează cu toată răspunderea pentru ca anul școlar 1985—1986 să debuteze sub bune auspicii — ne spune prof. Floare Sas, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Sălaj. La această oră, potrivit programului de măsuri adoptat, acțiunea de pregătire a deschiderii noului an de invățămint a fost, cu unele mici excepții, Încheiată.Afirmațiile sint , confirmate de realizările din școli.— Sint finalizate lucrările, de re- condiționare și curățenie a celor 5 localuri de școală din comună — menționa Dumitru Buboi, primarul comunei Valcău.— Chiar și școala generală din centrul comunei...— Aici încă mai sint cazați elevi aflați în tabără ; în momentul în care pleacă, echipa de zidari, zugravi este pregătită ca in timp de două-trei zile să asigure cadrul ambiant necesar începerii noului an școlar.La Liceul agroindustrial din Șimleu Silvaniei „au fost zugrăvite cele două cămine a 650 locuri, s-a reparat clădirea cu 25 săli de clasă, s-a recondiționat mobilierul, au fost efectuate modernizările necesare la laboratoarele de chimie, fizică, geografie, biologie — precizează tovarășul Vasile Popa, directorul liceului. De asemenea, a fost modernizată baza de instruire practică pentru meseriile de zootehnist și veterinar. (Eugen Teglaș).

Zaharia, directorul unității, confirmă că „noul an de invățămint poate începe in orice moment, deoarece pregătirile, practic, s-au încheiat. Sălile de clasă, laboratoarele, internatul, cantina au fost reparate si zugrăvite proaspăt. A fost realizat și dat in funcțiune un modul de panouri solare pentru încălzirea apei menajere necesare cantinei și grupurilor sociale din acest mare complex școlar, In care învață aproape 1 000 de elevi. întreaga aparatură din laboratoare și cabinete de specialitate a fost revizuită de profesori și elevi".Aici, ca și in alte unități școlare, intre care Liceul industrial nr. 1 Roșiori de Vede, Liceul industrial nr. 1 Turnu Măgurele, Liceul industrial nr. 2 și Liceul agroindustrial din Alexandria am reținut preocupările pentru punerea in stare de funcțiune a mașinilor și utilajelor din atelierele-școală, pentru stabilirea, de pe acum, a noi locuri de practică in incinta unor întreprinderi, a planurilor de producție concrete, incluzind piese șl repere din producția curentă a întreprinderilor cu care liceele conlucrează. O recentă sesiune a consiliului popular județean a analizat stadiul pregătirii viitorului an de invățămint, stabilind măsuri operative pentru finalizarea tuturor acțiunilor specifice perioadei din preajma deschiderii cursurilor școlare. (Stan Ștefan).

îndeplinit Iacursurilorprofilurile. De asemenea,' s-au6ă tiedereatoate _____________  - -asigurat condiții pentru cuprinderea in clasa I a tuturor copiilor de virstă școlară. (Gheorghe SUSA).
Se Îmbogățește 

zestrea didactică„Pentru modernizarea bazei didacti- co-materiale a unităților școlare din Bujoru, Țigănești, Conțești, Brătășani, Dobrotești, Virtoape, Beiu, Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea, Videle și din alte localități — menționează prof. Ion Coman, inspector general adjunct Ia Inspectoratul școlar județean Teleorman — s-au alocat de la bugetul statului peste 7 milioane lei", în cele 280 școli generale, 19 licee, 10 școli profesionale și 272 grădinițe, lunile de vară s-au constituit intr-o perioadă ' de muncă intensă, astfel Incit noul an de invățămint să poată începe in condiții optime. In același timp, in cadrul amplei acțiuni de auto- aelevilor și a s-au realizat și alte mate-
dotare, prin activitatea comună cadrelor didactice, a părinților acestora, aparate, echipamente riale didactice.La Liceul industrialdin Alexandria, de construcții profesorul Pavcl
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® Secretul
(21 50 97) — :

13) — 15: 17: 
electronic ;

9,30; 11.30;

: DRUMUL
19

STUDIO 
13,S0: 15,30;

POPULAR (35 15 17)

Apolloniel : MUNCA 
15: 17,15; 19,30

0 Palo» contra paloș i ARTA 
(21 31 86) - 9; Jl; ÎS; 15: 17; 19
0 Se întorc cocorii i PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15,30: 18,30
0 Rocky t CAPITOL (15 29 17) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,15. la grădină — 
20,30
0 Hangar 18 : BUCUREȘTI (15 61 54)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; " 
17,15; 19,30, MELODIA (11'13 49) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
0 Superman : VICTORIA (16 28 79) 
9,31); 12,30; 16; 19, PACEA (71 30 85) 
16; 19, PARC HOTEL (17 08 58) 
20,45
0 Cursă infernală : LIRA (31 71 71)
— 15.S0;'17,30; 19,30, la grădină — 
20,30, VOLGA (79 71 26) — 9; II; 13: 
15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

13;
9;

cerînd rezistență hotărită din întregului popor pentru apă- integrității teritoriale. Așa cum scria gazeta „Scinteia", de presă al Partidului Co-
ji cermd 
imperiamanifes- Dictatului de către atelierele s-au ală-

0 Căpitanul răzbunării I FEREN
TARI (30 49 B5) — 9: 11; 13; 15; 17; 19 
0 Toată lumea este a mea : Giu- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 1?; 16; T9, AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19, FLO- 
REAȘCA (33 29 71) - 9; 13: 16; 19
0 Yankeii : FLAMURA (85 77 12) — 
10: 13; 16; 19

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood) —
19.30.• Teatrul , .. . ............
14 72 34} ; Nu, eu nu regret nimic — 
19.
• Teatrulse" „_______
piliu de Pompadour ..... =
pa Cărăbuși : Melodii, melodii
19.30.

Glulești (sala Majestic,

satirlc-muzieal ,.C. Tâna-
(15 56 78, grădina Boema) : Pom- 

' ~ ' 19,30, (grădi-

t V

13.00
14,40

20,50

Telex
La sfirșlt de săptămînă (color) 0 
Cîntece de pe la noi ® Gala de
senului animat : ..Albă ca zăpa
da" (partea I) 0 Șah • Melodia 
șăptăminll .în primă audiție 9 
Cintecul cuvintelor : „Poemele 
păcii" ® Atlas muzical : @ Tot 
ce are țara mai frumos. Oameni, 
locuri, fapte. De la Titu-tirg și 
Titu-gară. (Reportaj) 0 Telesport 
© Autograf muzical
August — cronica evenimentelor 
politice
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia
Concursul de interpretare și crea
ție de muzică ușoară românească 
— Mamaia '85 (-color) Selecțiunj 
Film artistic (color) : „Vinătoa- 
rea“
Telejurnal23.20

22,30 închiderea programului

înfăptuirea ho- al XlII-lea al România să da- puternică, mai
Dr. Olimpiu MATICHESCU
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Lucrările conferințelor județene 

ale depufafilor consiliilor populare
In Întâmpinarea celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare județene .și al președinților consiliilor populare, eveniment de însemnătate deosebită in viața politică și socială a patriei, in activitatea generală pentru Înfăptuirea holăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, in Întreaga țară s-au desfășurat, in perioada 27—30 august, lucrările conferințelor județene ale deputa- ților consiliilor populare.’Foruri colective de conducere și dezbatere aprofundată a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, conferințele au reunit deputății aleși la 17 martie, in consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, precum și numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, deputați in Marea Adunare Națională, reprezentanți ai instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din întreprinderi industriale, șantiere de construcții șl unități agricole, oameni de știință și cultură, militari.Din partea conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanților la conferințe le-au fost adresate un călduros salut, impreună cu urarea ca aceste largi forumuri cetățenești să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile încredințate de partid, să contribuie la îmbunătățirea Întregii activități a consiliilor populare.Conferințele județene — care coincid in mod fericit în acest an cu împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, ce a deschis perioada celor mai mărețe împliniri pe care le-a cunoscut patria noastră — s-au constituit intr-un vibrant omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, care și-a dedicat și-și dedică întreaga viată și activitate împlinirii aspirațiilor fundamentale ale poporului nostru.Expresie a profundului democratism ce caracterizează întreaga viață politică, economică și socială din țara noastră, conferințele județene au prilejuit o temeinică ana

liză a modului in care se Îndeplinesc sarcinile și răspunderile ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat pentru Înfăptuirea politicii partidului in actuala etapă de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru perfecționarea continuă a întregii activități, rezolvarea cu competență a tuturor problemelor privind mai buna organizare a muncii, a întregii vieți eco- nomico-sociale a fiecărei localități.In expunerile prezentate de președinții consiliilor populare județene și in cadrul dezbaterilor au fost reliefate marile înfăptuiri ale poporului nostru dobindite cu deosebire in ultimii douăzeci de ani, sub conducerea încercată a partidului, a secretarului său general, perioada cea mai bogată in realizări din întreaga istorie a României, numită cu aleasă stimă și profundă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu". In același timp, au fost puse in evidență pe larg rezultatele obținute de consiliile populare in toate domeniile de activitate, evidențiindu-se faptul că oamenii muncii au acționat in spiritul indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea exemplară a importantelor sarcini ce le-au revenit în efortul general de ridicare a potențialului economic și social al tuturor județelor și localităților țării.In cadrul dezbaterilor a fost acordată o deosebită atenție măsurilor de asigurare a celor mai bune condiții pentru îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an, pe întregul cincinal, pentru pregătirea la un nivel superior a înfăptuirii viitorului plan cincinal 1986—1990 in profil teritorial, subliniindu-se contribuția însemnată pe care consiliile populare, deputății, trebuie să o aducă la progresul economic și social al fiecărei zone, la obținerea unei calități superioare in toate domeniile de activitate. In legătură cu aceasta, o atenție deosebită a fost acordată măsurilor ce trebuie luate pentru realizarea producției fizice, a celei destinate exportului, pentru înfăptuirea programelor prioritare privind dezvoltarea bazei proprii energetică și de materii prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea

substanțială a productivității muncii. reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, mai buna gospodărire a resurselor materiale și bănești, recuperarea, recondiționarea și refo- losirea tuturor materialelor refolo- sibile, pentru înfăptuirea programului de investiții și de construcții de locuințe. Au fost subliniate, de asemenea, sarcinile importante ce revin consiliilor populare in înfăptuirea noii revoluții agrare, in angajarea și mai puternică a oamenilor muncii de la sate la înfăptuirea Programului național de realizare a unor producții agricole sigure și stabile, a celorlalte programe speciale aprobate pentru această ramură de bază a economiei naționale — folosirea rațională, eficientă, a pămintului, promovarea cit mai largă a cuceririlor științei și tehnicii, creșterea livrărilor la fondul de stat, asigurarea autoaprovi- zionării, desfășurarea exemplară a lucrărilor agricole de toamnă.în cursul dezbaterilor au fosl examinate căile și mijloacele de dezvoltare mai puternică a industriei mici — domeniu in care există încă mari resurse nefolosite, îndeosebi in ce privește mai buna valorificare a materiilor prime locale, a produselor - secundare din agricultură, a materialelor recuperabile și refolosibile — de sporire a producției pentru export, de diversificare șl îmbunătățire a calității serviciilor pentru populație.Participanții au dezbătut. în același timp, sarcinile ce revin consiliilor populare in domeniul sistematizării localităților urbane și rurale — și, în acest context, al valorificării superioare a fondului funciar prin restringerea perimetrelor construibile — in promovarea unei arhitecturi moderne, inspțrate creator din tradițiile locale, care să confere o înfățișare nouă tuturor așezărilor patriei. A fost pusă in evidentă îndatorirea organelor locale ale puterii și administrației de stat de a acționa mai ferm pentru punerea în valoare a surselor noi de energie — solară, eoliană, geo- termală, a biogazului, precum și pentru utilizarea energiei cursurilor mici de apă.Dezbaterile au pus, de asemenea, în lumină preocupările pentru mai buna desfășurare a activității în

transporturi, telecomunicații, comerț și cooperație, invățămint, cultură, ocrotirea sănătății, in gospodărirea și infrumusețarea localităților.Un loc central in cadrul dezbaterilor l-au ocupat aspectele legate de perfecționarea și modernizarea activităților consiliilor populare decurgînd din proieclu! Legii privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teri- toriale supus recent dezbaterii publice. în acest cadru, participant ii au dat glas adeziunii lărgi a cetățenilor tuturor localităților țării față de noul cadru juridic, care întărește rolul și atribuțiile consiliilor populare, s-au făcut ecoul înaltului civism cu care — in calitatea lor de beneficiari nemijlociți ai îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viată din localitățile in care trăiesc — locuitorii patriei noastre înțeleg să contribuie, alături de unitățile economice, la înfăptuirea unor lucrări de interes obștesc, la autofinanțarea integrală a unităților administrativ-teritoriale.Prin importanța deosebită a problemelor discutate, prin participarea largă la dezbateri, prin numeroasele propuneri ce au fost făcute, conferințele județene au constituit o puternică manifestare a democratismului larg al societății noastre, punind cu pregnanță in evidență creșterea participării nemijlocite a maselor de oameni ai muncii la .conducerea treburilor obștești.în încheierea lucrărilor, participanții la conferințe au adresat secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame prin care dau glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință față de conducătorul partidului și statului pentru tot ce a făcut și face spre binele și fericirea întregii noastre națiuni. în telegrame se exprimă angajamentul tuturor cetățenilor patriei de a acționa cu fermitate revoluționară pentru realizarea sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, de a face totul pentru infăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru.

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Ma- layeziei, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economico-so- ciale din această țară și au fost vizionate filme documentare.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Mohd Azhari Karim, însărcinatul cu afaceri a.i. al Malayeziei la București, și membri ai ambasadei.
+La Iași s-au desfășurat lucrările celei de-a IlI-a Conferințe naționale de biofizică, organizată de Societatea de biofizică din cadrul Uniunii societăților de științe medicale din România.Au participat specialiști din invă- țâmintul superior și institute de cercetare, din rețeaua de asistență medicală, din țara noastră și din alte opt țări. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 august, ora 20 — 2 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil în cea mai 
mare parte a țării. Vor cădea ploi lo
cale în cursul după-amiezelor în zona 
de deal și de munte și cu totul Izolat 
in restul tării, avind mal mult caracter 
de aversă și însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime Intre 21 și 32 de grade. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce cea
ță. In București : Vremea va fi caldă, 
cu cerul variabil. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vintul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
14 și 16 grade, iar cele maxime intre 
27 și 30 de grade.

Informații sportive
Universiada '85

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Maiestății Sale Sultan ISKANDAR
Suveranul Malayeziei KUALA LUMPURSărbătorirea Zilei naționale a Malayeziei îmi oferă plăcutul prilej pentru a vă transmite sincere felicitări și calde salutări, iar poporului malayezian prieten, urări de noi succese in infăptuirea aspirațiilor sale de progres și prosperitate.Sint încredințat că, prin eforturi comune, relațiile româno-malayeziene se vor dezvolta și adinei continuu, in interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al promovării politicii de pace și cooperare in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
*Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Malayeziei, dr. Dato Seri Mahathir Mohamad, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, prin care ii

★adresează calde șl sincere felicitări, în telegramă se exprimă convingerea că întărirea continuă a raporturilor dintre guvernele celor două țări va contribui la amplificarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Malayezia.

MASURI DE LARG INTERES CIVIC„Este firesc să ne aducem contribuția la înflorirea orașului nostru66Am studiat cu multă atenție proiectul Legii privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale și îmi manifest adeziunea deplină față de prevederile lui. Aceeași adeziune și-au exprimat-o și tovarășii mei de muncă de la cooperativa meșteșugărească „Progresul" și concetățenii din circumscripția electorală orășenească nr. 14 unde sint deputat, cu prilejul dezbaterilor organizate in aceste zile.Circumscripția numărul 14 cuprinde vechiul centru civic al orașului și numără peste 3 000 de rîmniceni — oameni harnici, buni gospodari care, în ultimele două decenii, au contribuit cu toate forțele la renașterea Rimnicului Sărat. Realizările și perspectivele orașului nostru — care pină acum 30 de ani făcea parte din categoria tirgurilor „unde nu se întimpla nimic" — sint urmarea firească a aplicării politicii științifice a partidului și statului nostru de amplasare echilibrată, rațională a forțelor de producție în teritoriu și de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării. Și, in acest sens, dezvoltarea vechii noastre așezări, atestată documentar in anul 1439, este edificatoare.în Rimnicu Sărat s-au produs nu simple transformări, progrese sau creșteri, ci pur și simplu explozii, mutații spectaculoase. Beneficiind an de an de importante fonduri de investiții, noi, cei peste 36 000 de rimniceni, ne-am mărit zestrea industrială și edilitar-gospodărească. Acum ne mindrim cu o platformă industrială modernă, a cărei piatră de temelie a fost pusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ctitorul României socialiste, cu prilejul vizitei de lucru din anul 1967, vizită înscrisă cu litere de aur in istoria devenirii noastre. Produsele industriei rimni- cene sint cunoscute acum in peste 20 de țări ale lumii ; chiar cooperativa noastră, „Progresul", a devenit o firmă apreciată peste hotare pen

tru calitatea și frumusețea produselor pe care le realizăm. Odată cu dezvoltarea industrială a început și cea urbanistică. Practic, ne-am reconstruit orașul. De la 40 de apartamente în 1969 am ajuns acum la peste 7 000 de apartamente in care s-au mutat peste 18 000 de oameni, în acest cincinal au fost date in folosință un nou și modern spital cu 430 de paturi, cuplat cu policlinică, și numeroase spații comerciale, in- sumind peste 10 000 metri pătrați.Fiecare din cei peste 36 000 de rîmniceni este conștient de faptul că renașterea orașului nostru a impus mari eforturi materiale din partea statului. Numai in ultimii 10 ani ne-au fost alocate fonduri de investiții in valoare de peste 3 miliarde de lei. Fiind beneficiarii acestor im- pliniri, la care bunicii noștri poate nici nu îndrăzneau să viseze, este firesc — așa cum se prevede și in proiectul de lege — să ne sporim contribuția in muncă și in bani pentru continua înflorire a Rimnicului Sărat, pentru ridicarea permanentă a nivelului nostru de civilizație.Avem, evident, experiență in acest sens, fiindcă — de la elevi la pensionari — am fost și sintem prezenți zi de zi pe șantierele construcțiilor de locuințe, la lucrările de canalizare și modernizare a străzilor, la cele de termoficare, de aducțiune a apei și de regularizare a riului Rimnicu Sărat. La clubul muncitoresc din circumscripția noastră am realizat prin contribuția în muncă și in bani a cetățenilor o platformă cu scenă pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice în aer liber. De asemenea, se află în.curs de finalizare acțiunea de dotare cu conteinere a ansamblurilor de locuințe, pentru colectarea materialelor refolosibile, în acest sens orașul nostru avind o bună experiență. O propunere de ultimă oră este și aceea privind modernizarea grădinii cinematografului „Progresul". Avem convingerea că, pină în primăvara

anului viitor, ea se va concretiza atit prin contribuția în bani, cit și prin munca cetățenilor.Consider că putem realiza, mai. mult, deoarece noul proiect de lege asigură un cadru optim de transpunere în practică a propunerilor și inițiativelor cetățenilor. Articolul 43 din proiect ne asigură urmărirea directă a modului în care se desfășoară fiecare lucrare propusă, precum și stabilirea contribuției individuale a fiecărei familii, fiind încă o

dovadă a profundului democratism ce caracterizează întreaga viață so- cial-economică din țara noastră.Iată de ce, înțelegînd sensul și spiritul proiectului de lege, ne vom spori și mai mult contribuția la Înflorirea orașului nostru, în propriul nostru interes și folos.
Gheorqhe DOBRE deputat in circumscripția electorală nr. 14 din orașul Rimnicu Sărat„Vom valorifica mai intens sursele energetice oferite de apele repezi de munte66Conlucrind strins cu cetățenii, stimulind șl valorificind pe scară largă propunerile și inițiativele valoroase ale acestora, consiliul popular a obținut pină acum rezultate bune și foarte bune în dezvoltarea și gospodărirea comunei noastre. Sint realizări de larg interes obștesc, cu care ne mindrim cu toții și la a căror temelie se află contribuția in bani și muncă a tuturor celor peste 1 800 de locuitori ai Virșagului. Bunăoară, numai in acest an am dat în folosință o nouă școală generală cu 14 săli de clasă și cu dotări conforme cerințelor actuale ale bunei desfășurări a procesului instructiv- educativ. Consiliul popular s-a mutat intr-un sediu nou, am amenajat in centrul de comună un parc de toată frumusețea, am construit poduri și podețe, am efectuat lucrări de construcții și de întreținere a drumurilor publice, străzilor și trotuarelor.Inițiativa unor cetățeni a mers pină acolo încit unii, precum Bodo Denes și cu mine, am construit, cu forțe proprii, microhidrocentrale. Ele sint simple, dar de mare trebuință, rrfai ales în gospodăriile izolate, cum sint și cele ale noastre. Fără îndoială și alți cetățeni ar fi dorit să realizeze asemenea instalații care să pună în valoare bogatele surse ener

getice oferite cu dărnicie de apele repezi de munte. Instalații similare, dar cu o capacitate mai mare, la fel de utile ar fi și in furnizarea energiei electrice7 necesare pentru unele unități economice sau prestări de servicii.' Cheltuielile sint insă mari, depășesc posibilitățile individuale ale unor cetățeni și chiar și ale unor unități. Proiectul de lege apărut de curind oferă insă posibilitatea finanțării unor asemenea instalații din contribuția generală a cetățenilor, așa incit pe viitor sint sigur că numărul acestora va spori considerabil in comună.De altfel, din cite cunosc, consiliul popular a și prevăzut să realizeze două noi microhidrocentrale, în măsură să asigure nu numai iluminatul Clădirilor publice, ci și o mai bună activitate productivă in unitățile de prestări servicii. Este o inițiativă bună, facilitată de prevederile proiectului noii legi — proiect la care și noi, cetățenii din Virșag, subscriem din toată inima, cu convingerea că tot ce se prevede acolo, limpede și concret, are în vedere interesul obștii, al fiecărui cetățean.
PAI Vilmosțăran cu gospodărie individuală din comuna Virșag, județul Harghita

(Urmare din pag. I)înaintea mea. mai multi. Mai rămîne și pentru mine ? Da, l-am prins ! Asta e I Sint un om făcut, lucrez la o centrală atomică ! După care un șir de surprize plăcute : se găsesc aici mulți tineri ca mine, să mi se arate de la început o mare încredere, să constat că. in practică, mă descurc mai bine decit îmi închipuiam. N-am fost șef de promoție, dar aici pe șantier contează mai mult să-ți placă, intr-adevăr, meseria și să ai sentimentul răspunderii. Altfel nu mai citești, iar asta înseamnă ofilirea ta ca specialist. Si să fii îndrăzneț !— îndrăzneț 7— Da, adică să iei taurul de coarne. A doua sau a treia zi după ce am venit aici aveam de transportat

da, se poate 1“ mi-am zis. Dacă iau niște- măsuri... Mecanicul s-a uitat și el Ia mine ca la un nebun sau ca la un prost. I-am explicat și-a înțeles. I-a plăcut și lui curajul meu. Și-am făcut treaba. Asta
fii și constructor și om. Sint și momente grele, dar au si ele rolul lor in formarea unuia ca mine. La turnarea radierului de la reactorul unu era o vreme blestemată, cu ploaie, cu frig, cu noroi, pe un sol

unică. Ai fost tare, ți-ai învins clipa de slăbiciune. Iar premiul moral e uriaș. Au fost și momente cind m-am simțit depășit de nivelul tehnic al lucrărilor de aici : glisarea, betonul precomprimat, cupole.
că mi s-a făcut un mare cadou". „Așa și este, bă- trine !“ i-am răspuns.Sint tineri, chiar foarte tineri. Și. deci, prin firea lucrurilor entuziaști si romantici, dornici de noutate și afirmare, cu ochii ațintiți spre înălțimile gindului și ale faptei. Dar mai e ceva. Este ideea ex

un rezervor mare. Și n-aveam cu ce. Mă invirt, mă sucesc, nimic. Văd o„Voia", un utilaj care nu era pentru așa ceva. „Ba

OMUL la vîrsta zborului înalt, cutezător
e 1 Aici trebuie să pui mina, să bați și cuie dacă e nșvoie. Un inginer bă- trin inii spunea : ..Măi. să pui mina, să te zgirii ca să aibă pe unde să-ți intre meseria in sînge !“. Am făcut și fac așa cum a zis. Dar lucrul cel mai important este că am găsit aici un mediu moral foarte bun. Toți cu sufletul încărcat de mindrie si de răspundere, toți veniți aici ca să ridice meseria de constructor la nivelul cel mai înalt. Aici înveți să

calcaros. Și, pe vremea asta, trebuia să urmăresc tot ce se intîmpla. mai exact tot ce nu trebuia să se Intimple : macaralemulte și la niveluri diferite, să nu se încurce intre ele, betonul să aibă temperatura cerută, cutare să nu uite cutare lucru. tot timpul in priză la mii de volți. Totul nou. tehnologii noi, utilaje de tip nou. Au fost clipe cînd credeam că am să cedez. Dar dacă reziști și duci totul la capăt cu bine ai o satisfacție

grinzi inelare — noutăți. Că aici totul este special. Și trebuie să le știi, să le înveți, așa că mina pe carte, băiete, fă-ți abonament la „cartea prin poștă". urmărește reviste de specialitate, tot ce găsești 1 ...Dar ce mare plăcere e să trăiești asa ! Un stagiar a venit și. la primul lui schimb de producție, a nimerit noaptea, la glisarea peretului perimetral pentru al treilea reactor. Era uluit. Iar dimineața mi-a spus : „Am sentimentul

primată, metaforic si nu tocmai, de stagiarul care a spus „Am sentimentul că mi s-a făcut un mare cadou". Cadou ? De ce nu ? Tuturor acestor tineri (și citi mai sint ca ei pe marile șantiere si in marile uzine !) societatea noastră le oferă cadoul — să-i spunem posibilitatea imediată — de a se afla în plinul profesiei si al pasiunii lor, in plinul realizării visului lor de a se împlini, de a se afirma ca personalități puternice ale muncii și creației. „Eu știam că pot zbura. Și am reușit !“ Iată confirmarea. Spusă direct, frumos si simplu, de unul

Alte trei medalii cucerite de sportivele românceTOKIO 30 (Agerpres). — In ziua a 6-a a Universiadei de vară de la Kobe, atenția iubitorilor de sport a fost polarizată de întrecerile concursului de atletism.Cursa feminină de 400 m garduri a reunit la start atlete valoroase, intre care și campioana olimpică de la Los Angeles, marocana Nawal El Mouta- wakil. în această companie, Cristina Cojocaru și-a dovedit din nou calitățile fizice și tehnice, ocupihd un merituos loc 2, cu timpul de 55”44/100, care i-a adus medalia de argint. Iată primele trei clasate la 400 m garduri:1. Margareta Novitskaite (U.R.S.S.)— 55”33/100 ; 2. Cristina Cojocaru (România) — 55”44/100 ; 3. Nawal El Moutawakil (Maroc) — 55”59/100.Cealaltă medalie de argint a revenit Margaretei Keszeg, tinăra noastră atletă debutind cu un frumos rezultat la 1 500 m. Iată rezultatele primelor trei clasate : 1. Svetlana Kitova (U.R.S.S.) — 4’07”12/100;2. Margareta Keszeg (România) —4’07”55/100 ; 3. Darlene Beckford(S.U.A.) — 4’08”84/100.La piscina din complexul sportiv situat pe „Port Island" a luat sfirșit competiția de înot. După medalia de aur cucerită la 100 m spate, sportiva noastră Carmen Bunaciu a obținut o nouă medalie, de data aceasta de bronz, în proba de 200 m spate, ocu- pind locul 3, cu timpul de 2’17”63/100, după olandeza Jolanda de Rover și americana Michelle Donahue.In competiția de tenis, perechea română Daniela Moise — Florin Se- gărceanu s-a calificat in finala probei de dublu mixt, urmind să-și dispute medaliile de aur in compania cuplului sovietic Larisa Sav- cenko — Serghei Leoniuk. La dublu masculin, Florin Segărceanu și Andrei Dirzu vor intilni in partida pentru medaliile de bronz cuplul Goran Pripici — Branko Horvat (Iugoslavia).CANOTAJ ACADEMIC. Astăzi, la Malines (Belgia), pe lacul Hazewin- kel, se vor desfășura finalele probelor feminine din cadrul campionatelor mondiale de canotaj academic. Echipajele românești vor fi prezente în toate probele : schif simplu. 2 rame. 2 vîsle. 4 plus 1 rame. 4 visle și 8 plus 1.

Proclamarea independenței țării la 31 august 1957 s-a înscris ca o piatră de hotar în istoria poporului malayezian. După secole de exploatare colonială, Malayezia do- bindea, în sfirșit, condiții favorabile pentru o dezvoltare de sine stătătoare pe calea progresului economi- co-social; în acest cadru sint acum valorificate bogatele resurse ale solului — întinse suprafețe împădurite, plantații de cauciuc, palmieri ș.a. — și ale subsolului — cositor (Malayezia fiind cel mai mare producător mondial de acest metal), petrol, gaz metan, bauxită, minereuri de fier si de mangan, cupru, cărbune. Condiții prielnice există și pentru agricultură, care contribuie la formarea unui sfert din produsul național brut. în ultimul deceniu, ca o expresie a politicii de diversificare și modernizare

a economiei țării, a fost încurajată dezvoltarea industriei prelucrătoare, în primul rind electronica și electrotehnica, punîn- du-se un puternic accent pe ramurile de virf, purtătoare ale progresului tehnic.Deși situate pe continente diferite și despărțite de mari distanțe geografice, România și Malayezia au identificat domenii de interes comun, pro- movind o colaborare rodnică, în spiritul stimei și respectului reciproc, al principiilor egalității in drepturi, independenței și suveranității naționale. O contribuție determinantă la amplificarea relațiilor pe multiple planuri dintre cele două țări a adus-o vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in. Malayezia, in 1982. Convorbirile purtate cu acest prilej la Kuala Lumpur, docu

mentele și înțelegerile convenite au dat expresie voinței celor două țări de a extinde raporturile de conlucrare in multiple domenii, in primul rind pe plan economic. Spre satisfacția reciprocă, o fructuoasă activitate comună se desfășoară in domeniul prospecțiunilor și explorărilor petroliere, identificin- du-se totodată căi și modalități de colaborare in domenii noi, cum ar fi construcția de obiective energetice, de căi ferate, cooperarea in producția de tractoare, autocamioane și altele. Cursul ascendent al relațiilor româno-malayeziene corespunde pe deplin intereselor celor clouă țări și popoare, reprezentînd, in același timp, o contribuție la promovarea țelurilor păcii și înțelegerii internaționale, a edificării unei noi ordini economice și politice mondiale.
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ /I REPUBLICII

TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-TobagoPORT OF SPAINAniversarea Zilei naționale a Republicii Trinidad-Tobago îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, ds progres și bunăstare poporului Republicii Trinidad-Tobago.

★Tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Trinidad-Tobago, George Chambers, cu prilejul aniversării Zi-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★lei naționale a acestei țări,"prin cern îi adresează, in numele guvernului român și al său personal, cordiale felicitări, impreună cu cele mai bui n urări de sănătate, pace și prosperitate.

La 31 august, poporul Republicii Trinidad-Tobago sărbătorește împlinirea a 23 de ani de la proclamarea independenței, eveniment care i-a deschis largi perspective de afirmare pe calea dezvoltării de sine stătătoare.Situat la nord-est de litoralul latino-a- merican, cu o suprafață de 5 128 kmp și o populație de circa 1.3 milioane locuitori, Trinidad-Tobago este alcătuit din două insule aparținind arhipelagului ' Antilelor Mici. Descoperite in 1498 de Cristofor Co- lumb, aceste insule au devenit „posesiuni ale

coroanei spaniole", pină in secolul al XVIII-lea, cind au trecut sub suzeranitatea Marii Britanii. în 1962 au devenit stat independent.După proclamarea independenței, s-au e- Iaborat o serie de programe social-economi- ce de natură să asigure eliminarea subdezvoltării moștenite de la îndelunga dominație străină. în a- cest cadru se înscriu apariția primelor unități industriale naționale, trecerea la valorificarea potențialului oferit de solul și subsolul celor două insule. Succesele dobindite au creat condiții

favorabile pentru conectarea statului Trinidad-Tobago la circuitul economic internațional.între România și Trinidad-Tobago s-au statornicit și se dezvoltă relații de colaborare, bazate pe principiile deplinei egalități in drepturi, stimei și respectului reciproc. Extinderea pe mai departe a legăturilor dintre cele două țări corespunde, neîndoielnic, intereselor ambelor popoare, cauzei generale a păcii, colaborării și ințelegerii in lume.
„Bijuterii" la scară industrială 

si la un înalt nivel tehnic>în 1970, cu ocazia primei vizite de lucru a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se pun bazele unei dezvoltări spectaculoase a întreprinderii de mecanică fină din Capitală, capabilă să realizeze o aparatură de măsură și control complexă și cu performanțe tehnice ridicate. O cifră necesară : in ultimele două cincinale, Întreprinderea a beneficiat de peste un miliard lei investiții din fondurile centralizate ale statului.Alte două vizite ale secretarului general al partidului sint definitorii pentru viața întreprinderii : diversificarea nomenclatorului de produse. Asta și explică de ce, la ora actuală, aici, se produc circa 22 000 de tipodimensiuni de produse.
...Pină sub zecimea de micronStrăbătind halele, secțiile, ai impresia că te afli in imense laboratoare : domină halatele albe și piesele minuscule. Aplecați asupra lor, oamenii Ie asamblează cu agilitate de artizani. Intr-o hală, cite- va zeci de strunguri, supravegheate de doi-trei tineri, „toacă" in fracțiuni de secunde șuruburi cit o gămălie... în aceste secții ai senzația că se construiește un fagure : o formidabilă investiție de concentrație mentală, de rapiditate, de precizie. O Iunie aparte și in același timp a noastră, a făuritorilor de bunuri.Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce făurește această lume in halate albe, discutăm cu inginerul-șef Octavian Chirilă, cu cițiva veterani ai întreprinderii — inginerii proiectantă Petru Mihai și Ion Condruț. Sinte- tizind datele, aflăm că in profilul de fabricație al întreprinderii se disting mai multe familii de produse. printre care aparate de măsurat lungimi, construite pe principii clasice și moderne, aparate de înaltă precizie ce măsoară piese cu precizia de 1 și 2 microni, altele

mergind la precizia de zecime de micron. în această familie, un loc important îl ocupă aparatele mecano-electronice pentru controlul activ al pieselor in timpul prelucrării pe mașinile de rectificat. Recent s-a reluat fabricația vechiului șubler, modernizat, realizindu- se șublerul cu ceas, la un preț accesibil ; un produs important pentru automatizări este traductorul incremental de rotație ; specialiștii au mai omologat nivela electronică, pentru măsurători de mare precizie ale unghiurilor. Toate acestea sint rezultatul spiritului de inventivitate a muncitorilor și specialiștilor din secția AMC-lungime.
Manometre și... ceasuri cu cuarțIată acum un alt mare grup ds produse : aparatele de măsură și control cu specific termotehnic. la care se adaugă aparatele- pentru automatizări cu specific termotehnic. C'a familii mari de aparate .sint de menționat : manometrele speciale, termometrele pe principiul manometric, termostatele și presosta- tele, cit și conectoarele de presiune, de temperatură realizate de harnicul colectiv al secției AMC termotehnice.Un detaliu semnificativ : o bună parte din producția de manometre a întreprinderii este solicitată în R.F.G., Franța, Iran.Un al treilea nou grup de produse sint realizate în secția orlo- gerie industrială și ceasuri de mină. Și, ca o noutate de ultimă oră: muncitorii, specialiștii acestei secții lucrează de zor la ceasurile analogice cu cuarț, al căror modul este mecano-electronic. în curind, in magazinele comerțului de stat se vor putea procura ceasurile mecanice de damă și bărbătești.

Scule diamantateIată acum o altă mare familie de produse fabricate aici : scule diamantate. O diversitate de astfel de tipuri — discuri diamantate cu liant

rezinoid și metalic, tije diamantate, filiere diamantate, discuri diamantate pentru prelucrarea materialelor de construcții, scule de găurit, carOtat pentru același material — al căror unic producător din tară este întreprinderea bucureșteană de mecanică fină. Demn de subliniat e faptul că un produs deosebit pentru prelucrarea materialelor de construcții este lanțul diamantat, precum și diferite scule speciale ca : molete. pietre profilate etc. In cadrul aceleiași secții se produc și pastele diamantate, care acoperă întreaga gamă de granulație și utilizări necesară industriei construcțiilor de mașini.
La comanda beneficiarilorO pondere valorică deosebită au și produsele din carburi metalice sinterizate realizate de muncitorii și specialiștii acestei întreprinderi. Dintre acestea, un loc aparte 11 ocupă plăcuțele pentru sculele așchietoâre, care se realizează în program foarte larg de tipodimensiuni. De asemenea, o grupă de produse recent asimilate aici sint cele destinate industriei miniere, precum și matrițele și filierele cu miezul din carburi. Important este faptul că întreprinderea asigură, in prezent, intregul necesar de matrițe și filiere pentru economia națională. Mai mult, întreprinderea are rezervată o întreagă capacitate pentru realizarea — la comanda beneficiarilor — a unor piese de uzură din carbură, și altele, In condiții de durabilitate ridicată.Integrată, cum era și firesc, programelor prioritare de dezvoltare economică, Întreprinderea realizează un program de scule cu reglaj micrometric, portscule și accesorii speciale pentru masini-unel- te, precum și un volum important de dispozitive și matrițe cu precizie și complexitate ridicate.Iată dar o primă imagine a întreprinderii bucureștene de mecanică fină, a grupelor mari de produse pe care le realizează și care, sperăm, să intereseze cit mal mulți beneficiari.

Marta CUIBUȘ



Pentru intensificarea eforturilor in vederea
opririi înarmărilor nucleare

O idee larg împărtășită în dezbaterile Conferinței de la GenevaGENEVA 30 (Agerpres). — In cursul dezbaterilor generale ale Conferinței de la Geneva pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, delegații prezenți au arătat că acest important instrument de limitare a armamentelor nucleare trebuie menținut și lărgit prin aderarea altor state. Ei au subliniat, totodată, necesitatea ca neproliferarea armelor nucleare să fie completată cu încetarea experiențelor care urmăresc sofisticarea acestora, ca și a instalării in Europa și în lume de noi arme de distrugere in masă.Reamintind propunerile sovietice vizind încetarea cursei înarmărilor nucleare, șeful delegației U.R.S.S. a subliniat că un moratoriu reciproc al U.R.S.S. și S.U.A. asupra încetării oricăror experiențe nucleare ar constitui un bun exemplu și pentru celelalte state deținătoare de arme atomice, ar permite crearea unor premise favorabile pentru încheierea unui acord internațional cu privire la interzicerea generală și totală a experiențelor cu arme nucleare.Șeful delegației Statelor Unite a subliniat „rolul crucial" jucat de tratatul respectiv în stăvilirea proliferării nucleare. In cuvintul său, mi
Consecințele negative ale racolării de cadre 

calificate din țările în curs de dezvoltare 
Intîlnire de experți guvernamentali sub auspiciile U.N.C.T.A.D.GENEVA 30 (Agerpres). — Sub auspiciile U.N.C.T.A.D., la Geneva au inceput lucrările celei de-a treia reuniuni de experți guvernamentali, avind ca temă consecințele negative ale racolării de cadre calificate din țările in curs de dezvoltare, convocate în baza unei rezoluții a Adunării Generale a O.N.U. adoptate la inițiativa României.în baza mandatului aprobat de Adunarea Generală, experți din peste 50 de țări și reprezentanții mai multor organizații internaționale dezbat măsurile și acțiunile concrete menite să atenueze efectele negative ale exodului de competențe din țările in curs de dezvoltare.Studiile prezentate de Secretariatul U.N.C.T.A.D. subliniază dimensiunile și gravitatea atragerii cadrelor calificate din țările in curs de dezvoltare, precum și necesitatea găsirii unor soluții eficiente in această problemă critică pentru țările în curs de dezvoltare.Reprezentanții statelor participante au scos in evidență faptul că actuala criză economică mondială aIn R.S.A. situația se menține încordată

® /Voi ciocniri intre demonstranți și poliție soldate cu morți 
și răniți © Străzile localităților din apropiere de Capetown 

și Johannesburg — adevărate cîmpuri de bătăliePRETORIA 30 (Agerpres). — Valul de revolte care a cuprins zona orașelor Capetown și Johannesburg a luat amploare vineri, tot mai multe persoane de culoare luind parte la demonstrațiile de protest împotriva sistemului de apartheid. Scena celor mai puternice acțiuni și ciocniri cu forțele sud-africane de represiune au fost orașele-ghetou de lingă Capetown, în primul rind Mitchell’s Plains și Belville, precum și incinta Universității Western Cape, unde mii de persoane au demonstrat im- potriva inegalităților impuse de segregația rasială, au ridicat baricade. In intervențiile lor pe intreg cuprinsul țării, forțele polițienești au acționat cu brutalitate, deschizind focul și utilizind grenade cu gaze lacrimogene. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise în aceste intervenții, în ultimele trei zile, intre victime numărindu-se pină și copii de 10 ani. Poliția rasistă a interzis spitalelor să furnizeze date despre numărul persoanelor rănite -în timpul represiunilor. A fost operat, totodată, un mare număr de arestări.Intr-un comentariu consacrat situației din R.S.A., agenția France Presse scrie : „Ciocnirile grave care au început miercuri în zona Capetown au cuprins nu numai localități cu populație africană, cum sint Guguletu, Nyanga și Crossroads, dar și centre ale metișilor, între care Mitchell’s Plains și Manenberg. Demonstranții protestează in special împotriva intervenției dure a poliției împotriva participanților la marșul inițiat spre inchisoarea de la Polls- moor, unde este deținut Nelson Mandela, liderul Congresului Național African și, de asemenea, împo

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

HOTARÎRE. Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o hotă- rire privind dezvoltarea în continuare a industrializării și creșterea productivității muncii în sectorul construcțiilor capitale, relatează a- genția T.A.S.S. în document sint trasate sarcinile organelor de resort in vederea dezvoltării industrializării construcțiilor, întăririi bazei tehnico-materiale a șantierelor, ridicării nivelului tehnic, eficienței și calității construcțiilor.
CU PRILEJUL JUBILEULUI 

O.N.U. La sediul din New York al 
Națiunilor Unite a {ost dată publi
cității declarația președintelui in 
exercițiu al Consiliului de Secu
ritate, Oleg Țroianovski (U.R.S.S.), 
in care se face cunoscut că mem
brii consiliului au hotărit ca, la 26 
septembrie, să aibă loc o ședință 
festivă a acestui organism, la nivel 
de miniștri de externe, consacrată 
aniversării a 40 de ani de la crea
rea O.N.U., relatează agenția 
T.A.S.S. Tema ședinței constă in 

''"•aanizației Națiunilor Unite 
lumi mai bune și 

de Secu- 
' ”ecu- 

nistrul de externe al Suediei, Lennart Bodstrom, a apreciat că, tn prezent, se impune, ca un prim pas spre realizarea dezarmării generale, încheierea unui tratat cuprinzător care să prevadă sistarea totală a experiențelor cu arme atomice. O opinie asemănătoare a exprimat și ministrul australian de externe, Bill Hayden, care a arătat că desfășurarea in continuare a noi teste nucleare nu face decît să ducă la sporirea arsenalelor atomice și, de aceea, se impune intensificarea acțiunilor menite să ducă la oprirea experiențelor nucleare și a cursei înarmărilor nucleare. Reprezentantul R.F.G. a caracterizat tratatuldrept „un element important al politicii de control al armamentelor", dar a deplins faptul că rezultatele negocierilor de pină acum asupra controlului armamentelor nucleare nu corespund așteptărilor. Reprezentantul Marii Britanii a cerut lărgirea tratatului prin aderarea altor țări nucleare sau care se află foarte aproape de a-și fabrica arma nucleară. Reprezentantul R. P. Polone a opinat, de asemenea, că este necesară aderarea la tratat a tuturor statelor posesoare de arme nucleare, cit și a celor ce dispun de un potențial important în domeniul nuclear.

agravat dezechilibrele dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate — adăugind noi elemente la factorii care provoacă exodul de competențe — și subminează astfel eforturile țărilor in curs de dezvoltare in vederea accelerării creșterii lor economice și tehnico-științificd. Ei au adăugat, totodată, că măsurile adoptate pină acum pe plan național de către țările in curs de dezvoltare pentru a reduce sau opri racolarea cadrelor lor trebuie să fie completate prin măsuri convenite la nivel internațional, de natură să protejeze interesele țărilor care suferă pierderi prin exodul de competențe.în cuvintul său, reprezentantul român a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri eficiente pe plan bilateral și multilateral, în vederea prevenirii, atenuării și, in final, a eliminării consecințelor racolării de cadre asupra țărilor în curs de dezvoltare.în urma dezbaterilor, experții urmează să prezinte recomandări corespunzătoare Adunării Generale a O.N.U.

triva arestării reverendului Allan Boesak, unul din conducătorii Frontului Democratic Unit, cea mai mare organizație antiapartheid, după numărul membrilor săi.Poliția a interzis ziariștilor orice acces în aglomerările urbane ale populației de culoare. Polițiști și soldați continuă să patruleze pe străzi la bordul blindatelor, imprăș- tiind gaze lacrimogene și trăgind cu gloanțe de cauciuc asupra demonstranților, in vreme ce aceștia ridică baricade în flăcări. La Mitchell’s Plains, polițiștii au intrat cu forța în mai multe școli, aruncind grenade cu gaze lacrimogene in sălile unde erau adunați elevi ce boicotau cursurile, în semn de protest față de sistemul de apartheid, și pe care i-au biciuit".Pe de altă parte, la Johannesburg a sosit o delegație ministerială a C.E.E., în cadrul unei misiuni de trei zile, in timpul căreia membrii acesteia — Giulio Andreotti (Italia). Hans Van Den Broek (Olanda) și Jacques Poos (Luxemburg) — intenționează să exprime — după cum afirmă agențiile internaționale de presă — opoziția Pieței comune față de sistemul de apartheid.LONDRA 30 (Agerpres). — Guvernatorul Bănfcii Centrale a Republicii Sud-Africane a părășit vineri teritoriul Marii Britanii, indreptîn- du-se spre S.U.A., după vizita de urgență întreprinsă la Londra pentru a încerca să obțină sprijinul britanic in vederea depășirii crizei financiare cu care se confruntă regimul de Ia.Pretoria. R.S.A. are nevoie urgentă de credite pentru a rambursa peste 12 miliarde de dolari în următoarele 12 luni.

PRIMIRE LA BEIJING. Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Zhao Ziyang, l-a primit vineri la Beijing pe Roland Dumas, ministrul relațiilor externe al Franței. Cooperarea economică și tehnică bilaterală, precum și unele probleme ale situației politice internaționale au constituit principalele subiecte ale convorbirilor — informează agenția China Nouă. întărirea relațiilor prietenești de cooperare între China și Europa, a declarat cu acest prilej premierul chinez, este un factor ce contribuie la apărarea păcii mondiale.
LA DELHI S-AU ÎNCHEIAT 

LUCRĂRILE SESIUNII PARLA
MENTULUI INDIAN. In centrul 
atenției reuniunii organului legis
lativ suprem al Indiei s-au aflat 
probleme legate de întărirea păcii 
și securității internaționale, înce
tarea cursei înarmărilor, înlăturarea 
pericolului de declanșare a unui 
război nuclear, relatează agenția 
T.A.S.S.NOUL PREȘEDINTE AL STATULUI SINGAPORE. Parlamentul din Singapore l-a ales, vineri, în unanimitate, pe Wee Kim Wee în funcția de președinte al republicii — informează agențiile internaționale de presă. El îi succede lui

CONGRESUL INTERNATIONAL7
DE STIINTE ISTORICE 

DE LA STUTTGART 
Standul cărților de istorie 

românească 
vizitat de președintele R.F.G.BONN 30. — Trimisul Agerpres, Constantin Gheorghe, transmite : Congresul internațional de științe istorice de la Stuttgart și-a continuat dezbaterile în cadrul secțiunilor și organismelor afiliate.Prezentind rezultatele celor mai recente cercetări ale lor, istoricii români au relevat continuitatea poporului român în spațiul carpato- danubiano-pontic in epoca marilor migrații, rolul Carpaților și al Dunării in istoria națională. In comunicări privind modernizarea politică și culturală a micilor state in Europa răsăriteană pină la 1878 au fost subliniate rolul de protector al statelor românești medievale în zona Balcanilor și In Europa centrală, starea de spirit a maselor populare și revoluția lui Horea, rolul statelor mici și mijlocii în lupta pentru unitate și independență națională. Alte comunicări au pus in evidență rezistența eroică a poporului român în fața pericolului fascist, importanța actului de la 23 August 1944 în contextul internațional al epocii, contribuția materială și umană a poporului român la înfringerea fascismului.Dezbaterile au reliefat preocuparea istoricilor de a implica profund istoria in problemele fiecărei epoci, relevindu-se necesitatea respectării dorinței popoarelor de a trăi libere și independente, intr-o lume a păcii.

★Standul cărților de istorie românească, deschis la Stuttgart, a fost vizitat de președintele Republicii Federale Germania, Richard von Weizsaecker, de alte personalități din această țară. Specialiștii de peste hotare care au vizitat, de asemenea, standul au remarcat amploarea cercetării Istorice desfășurate in țara noastră in perioada ce a trecut de la precedentul congres, valoarea științifică a lucrărilor, bazată pe respectarea adevărului istoric. O serie de edituri din R. F. Germania și-au exprimat dorința de a traduce lucrări de istorie apărute in România.
HANOI

Convorbiri 
vietnamezo-
americaneHANOI 30 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite că o delegație a- mericană, condusă de Richard Childress, director pentru probleme politice și militare în Consiliul național al securității din S.U.A., se află la Hanoi, începind de miercuri, pentru discuții in vederea ajungerii la un acord intre R.S. Vietnam și Statele Unite in problemele legate de soldații americani dispăruți în cursul războiului din Vietnam.Intre adjunctul ministrului vietnamez al afacerilor externe, Hoang Bich Son, și delegația americană a avut loc o convorbire utilă și foarte productivă — relevă agenția citată.Delegația americană a fost primită de Vo Dong Giang, ministru interimar al afacerilor externe al R.S. Vietnam.

încheierea negocierilor 
indirecte intre Afganistan 

si Pakistan7GENEVA 30 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor Unite din Geneva s-a încheiat vineri o nouă rundă de negocieri oficiale indirecte între miniștrii de externe ai Afganistanului și Pakistanului, ce au loc prin intermediul lui Diego Cordovez. reprezentantul secretarului general al O.N.U.. informează agențiile internaționale de presă.Intr-o conferință de presă. Diego Cordovez a apreciat că actuala rundă a fost foarte utilă.Următoarea rundă a negocierilor, care au inceput in 1982. va avea loc în perioada 16—20 decembrie, la Palatul Națiunilor Unite de la Geneva.

Chengara Veetil Devan Nair, care a demisionat din motive de sănătate, in urmă cu cinci luni. Wee I Kim Wee urmează să depună ju- rămintul la 2 septembrie. .ACORD AMERICANO-ISRAE- |LIAN. La Washington s-a anunțat că, de la 1 septembrie, incepe pu- Inerea in aplicare a acordului ame- ricano-israelian privind crearea unei zone comune a liberului .schimb, transmite agenția T.A.S.S. Potrivit documentului respectiv, |S.U.A. și Israelul se angajează să anuleze toate barierele din comer- Ițul bilateral pe o perioadă de zece ani. După cum relevă observatorii din capitala americană, acordul are ,în vedere, in primul rînd. sprijinirea economiei israeliene, puter- Inic afectată de criză.
GRECIA ȘI PIAȚA COMUNA. Guvernul elen intenționează să negocieze o revizuire a acordului de iaderare a Greciei la Comunitatea Economică Vest-Europeană, a de- •clarat secretarul de stat la Ministerul Economiei, Y. Papantoniou. citat de agenția D.P.A. El a preci- |zat că Grecia nu se află în situația de a-și deschide la începutul anului 1986, așa cum s-a angajat prin acest acord, piața pentru pro- Idusele vest-europene. .

EVENIMENTELE DIN LIBAN
@ Reuniuni consacrate opririi ciclului violențelor la Beirut ® In 

nordul țârii au fost reluate ciocnirile între forțele rivale

Noi inițiative în vederea soluționării pe calea tratativelor 
a stării conllictuale din America CentralăBEIRUT 30 (Agerpres). — In cadrul eforturilor vizind oprirea ciclului violentelor la Beirut, primul ministru al Libanului, Rashid Karame, s-a întîlnit, vineri, cu reprezentanți ai Comitetului comun de coordonare pentru restabilirea securității în capitala țării. A fost examinată extinderea acțiunilor comitetului In direcția încetării luptelor dintre forțele rivale libaneze.Tot vineri, reprezentanți ai Forțelor libaneze (milițiile creștine unificate) și ai organizației politico-mili- tare șiite „Amal" s-au întîlnit pentru

Militarizarea Cosmosului 
accentuează pericolul declanșării 

unei conflagrații nimicitoareVIENA 30 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., președintele Partidului Comunist din Austria, Franz Muhri, a declarat la o ședință a conducerii P.C. că membrii partidului consideră drept sarcina lor principală lupta pentru întărirea păcii. Vorbitorul a subliniat necesitatea sprijinirii acțiunilor pentru oprirea cursei înarmărilor și împiedicarea militarizării spațiului cosmic.
Planeta în angrenajul devastatorA 

al cursei înarmărilor
Necesitatea unor masuri imediate și hotârite de dezarmare 

pregnant evidențiata de concluziile unor studii recente ale O.N.U.In repetate rinduri; președintele Nicolae Ceaușescu, manifestind un profund simț al responsabilității față de destinele poporului român, ale întregii umanități, a subliniat cu deosebită vigoare, claritate și fermitate faptul că problemo cea mai importantă, imperativul cel mai arzător al vremurilor noastre este oprirea cursei înarmărilor. Apreciind că niciodată in existența sa omenirea nu a fost confruntată cu o primejdie otit de gravă, primejdig propriei dispariții, secretarul general al partidului a arătat că nu există și nu poate exista nici o justificare pentru sporirea continuă a arsenalelor mondiale, că, dimpotrivă, nu trebuie cruțat nici un efort, trebuie făcut totul pentru a se frina, pină nu este prea tirziu, drumul spre prăpastie, pentru a se opri aberanta escaladă a mijloacelor de distrugere, pentru a face să triumfe rațiunea, luciditatea. „Ne aflăm intr-o 
epocă hotăritoare pentru însuși viitorul civiliza
ției, al vieții pe planeta noastră, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvintarea rostită cu prilejul alegerii sale ca membru titular și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România. 
Cursa înarmărilor, acumulfiiea și amplasarea de noi 
și noi arme nucleare - printre care și a rachetelor 
cu rază medie de acțiune - în Europa au creat o 
situație deosebit de gravă, lată de ce problema funda
mentală este acum aceae a opririi cursei înarmări
lor, in primul rind a celor nucleare, de a impune rea
lizarea dezarmării nucleare, înfăptuirea unei politici 
de pace, asigurind astfel dreptul vital al popoarelor, 
al oamenilor - la existență, la libertate, la viață și 
pace."In numele acestui drept suprem, țara noastră, președintele ei cheamă forțele social-politice cele mai largi de pe întreaga planetă să-și ridice glasul și să spună un NU răspicat și categoric înarmărilor.Concluziile a nenumărate studii și investigații, rezultatele cercetărilor întreprinse de specialiști și experți din întreaga lume, rapoartele date publicității sub egida unor prestigioase instituții și foruri internaționale, inclusiv Raportul O.N.U. cu privire la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, raport inițiat de țara noastră și adus de două ori „la zi" pentru a ține pasul cu ritmul tot mai vertiginos al acestei curse, oferă noi și noi dovezi, din cele mai grăitoare, asupra acumulărilor incredibile de armament și asupra cheltuielilor gigantice pe care le implică.O ațtivitate din cele mai meritorii sub cele mai diverse forme — întocmirea de lucrări .științifice. editarea de cărți, broșuri, publicații periodice, afișe ș.a. — desfășoară Organizația Națiunilor Unite, ca și diversele sale organisme specializate, in cadrul Campaniei mondiale de dezarmare, acțiune de ample proporții, rod al inițiativei unui mare număr de state, printre care deosebit de activă a fost România, inițiativă ce și-a găsit consacrarea la cea de-a doua sesiune specială a O.N.U. consacrată dezarmării (1982). Această activitate de lămurire și mobilizare a opiniei publice din întreaga lume cunoaște o puternică intensificare in ultimul timp, ținind seama de faptul că anul in care ne aflăm este anul jubileului a patru decenii de existență a O.N.U., organizație ce a înscris menținerea păcii pe glob ca principalul său obiectiv, este in același timp Anul Internațional al Tineretului, plasat sub generoasa deviză. ..Participare — Dezvoltare — Pace" și, in fine, premerge Anului Internațional al Păcii, care urmează a fi marcat in 1986.între multiplele modalități de a pune in evidență proporțiile fără precedent pe care le-a atins cursa înarmărilor, O.N.U., sintetizînd rezultatele unor studii din cele mal recente, a editat, in sute de mii de exemplare, un afiș din cele mai sugestive simbolizind această irațională cursă sub forma unui uriaș angrenaj, ale cărui roți macină, fără milă, totul — resurse materiale din cele mai prețioase, competențe științifice și mină de lucru de înaltă calificare, sustrage de la scopuri productive imense mijloace, adîncește flagelul subdezvoltării, agravează criza economică mondială, face să planeze spectrul morții și distrugerii deasupra întregii omeniri.Pornind de la acest afiș, ne propunem să prezentăm, într-o suită de grafice comentate, enormele ravagii pe care le provoacă angre- \ najul atotdevorator al înarmărilor, 

a discuta căile de reducere a încordării. Anterior acestei întîlniri. milițiile creștine și musulmane libaneze au procedat la un schimb de prizonieri capturați in timpul luptelor din ultimele săptămini.Pe de altă parte, agențiile Internationale de presă relevă că la Tripoli, in nordul țării, și la Beirut au fost reluate ciocnirile între forțele rivale, care s-au soldat cu cel puțin trei morți și nouă răniți. Toate căile de acces intre estul și vestul Beirutului au rămas vineri închise, pentru a treia zi consecutiv.

WASHINGTON 30 (Agerpres). - Intr-un articol apărut in cotidianul american „The New York Times" se apreciază că amplasarea de arme nucleare și alte armamente în Cosmos nu va diminua, ci. dimpotrivă, va spori riscul de declanșare a unei conflagrații nucleare distrugătoare pe planeta noastră. In articol se relevă necesitatea adoptării unor măsuri de interzicere a armelor antisatelit și a Încetării procesului de militarizare a spațiului extraatmosferic.

cifrele și faptele puse in lumină reprezentind tot atîtea argumente din cele mai convingătoare în sprijinul marii mișcări mondiale pentru pace și dezarmare.O primă imagine — asupra căreia ne vom opri astăzi, și anume cea din colțul din dreapta sus al afișului, pe care o redăm mai jos mărită și cu textul tradus în românește — reprezintă creșterea continuă (în prețuri constante) a CHELTUIELILOR MILITARE din 1960 și pină in prezent. Potrivit datelor O.N.U., dacă în 1960 a- ceste cheltuieli șe ridicau la 400 miliarde de dolari, ele au ajuns in 1983 la 800 miliarde de dolari, adică s-au dublat. O sporire bruscă s-a Înregistrat, așa cum dezvăluie cunoscutul Anuar SIPRI — pe 1985 — cu începere din 1980, de cind s-a trecut, practic, la realizarea proiectelor de amplasare a noilor rachete cu rază medie de acțiune in Europa: dacă în perioada 1976—1980 bugetele militare e- vidențiau o creștere constantă a- nuală de 2,5 Ia sută, Intre 1980 și 1984 această creștere a fost de .3,5 la sută. Foarte recent o înaltă o- ficialitate a O.N.U., Muchubd Du- bey (India), președinte al unuia din organismele Națiunilor Unite care se ocupă nemijlocit de problematica dezarmării, a confirmat

Prețuri constante
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Escalada cheltuielilor militare : imaginea mărită (și cu textul tradus in românește) a graficului din colțul din dreapta sus al afișului

TEGUCIGALPA 30 (Agerpres). — La 3 septembrie, în capitala Hondurasului se vor reuni miniștrii de externe costarican, hondurian și Salvadorian, pentru a elabora o strategie comună in legătură cu eforturile de pace in America Centrală — transmite agenția Prensa Latina.După cum se știe, In cadrul eforturilor de pace ce se Întreprind în regiune, Costa Rica, Hondurasul și Salvadorul au manifestat rezerve față de proiectul de Tratat de pace, securitate și cooperare avansat de „Grupul de la Contadora". Mijloacele de informare în masă din regiune precizează că aceste rezerve, exprimate de altfel și de S.U.A., au constituit principalul impediment in calea -semnării, încă de anul trecut, a documentului avansat de „Grupul de la Contadora".Rezervele vizează mecanismele de supraveghere și control privind aplicarea prevederilor tratatului.
Represiuni polițieneștiSANTIAGO DE CHILE 30 (Agerpres). — O amplă demonstrație de protest împotriva regimului dictatorial chilian și a continuării măsurilor represive s-a desfășurat joi la Universitatea din Santiago de Chile, relatează agențiile United Press International și France Presse. Unități 

Costul cursei înarmărilor : afișul editat sub acest titlu de O.N.U. iși propune să ofere o imagine sintetică a daunelor provocate de irosirea in scopuri militare o unor imense resurse materiale și umane, (in articolul de față este comentată semnificația cifrelor privind cheltuielile în scopuri militare - principala „piesă" a angrenajului cursei înarmărilor)că, în curînd, cheltuielile globale pentru înarmări vor atinge nivelul fantastic de 1 000 de miliarde dolari anual ! Aceasta înseamnă peste 220 de dolari irosiți anual de fiecare din cei 4,5 miliarde locuitori ai planetei. Or. se știe că. pe vaste suprafețe ale globului, venitul mediu anual a milioane și milioane de oameni este net inferior a- cestei sume, reprezentind in unele cazuri sub 100 de dolari de locuitor !Fără Îndoială — realitățile oferă zi de zi dovezi convingătoare în acest sens — sporirea neîntreruptă a cheltuielilor militare se repercutează în modul cel mai nefavorabil asupra intregii vieți economice mondiale, exercită puternice presiuni asupra pieței materiilor prime, favorizează creșterea prețurilor, accentuează inflația și instabilitatea monetar-financiară, ca tot atîtea cauze ale crizei in care continuă să se zbată economia lumii.Mai presus, cele aproape 1 000 miliarde de dolari cit a ajuns să cheltuiască omenirea intr-un an pentru înarmări reprezintă tot atitea miliarde răpite producției de bunuri și servicii necesare oamenilor.Intr-adevăr, statisticile arată că s® Cu 1 000 miliarde de dolari s-ar putea construi peste

SAN JOSE 30 (Agerpres). — „Grupul de la Contadora" se va reuni, la nivelul miniștrilor relațiilor externe, la 10 septembrie, pentru a relua dezbaterile privind semnarea unui Tratat de pace, securitate și cooperare in America Centrală — a declarat, la San Josd, ministrul costarican de externe, Jose Gutierrez — transmite agenția E.F.E.CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — La Ciudad de Mexico s-a anunțat că Mexicul a restabilit, după o perioadă de cinci ani, relațiile diplomatice cu Salvadorul — transmite agenția U.P.I.Observatorii apreciază că măsura 
a fost luată in contextul eforturilor care se fac in regiune pentru depășirea stării conflictuale din America Centrală și soluționarea tuturor controverselor internaționale pe cale politico-diplomatică, prin negocieri.

Ia Santiago de Gliilespeciale de poliție au intervenit, folosind grenade cu gaze lacrimogene și mașini de pompieri, pentru a-i dispersa pe demonstranți. Au fost operate 36 de arestări de către polițiștii care au pătruns cu forța in incinta universitară, precizează sursele citate.

35 000 de uzine, care ar pro
duce bunuri pentru sute de mi
lioane de oameni și ar furniza 
de lucru la alte zeci de mili
oane.® Reinvestirea in scopuri civile a cheltuielilor militare la actualul nivel ar asigura peste 
30 milioane locuri de muncă, cifră aproximativ egală cu a- ceea a totalității șomerilor din țările capitaliste dezvoltate.• Prin renunțarea la con
struirea numai a unui portavion s-ar elibera sumele necesare pentru a furniza țărilor africane afectate de seceta din Sahel un 
ajutor alimentar insumind 2,8 
milioane tone de grîu.® Sumele alocate pentru 
cercetări in domeniul militar sint 
de 8 ori mai mari decit cele repartizate in vederea soluțio
nării problemelor energetice.

9 Cu ceva mai mult de ju
mătate din cheltuielile irosite 
acum pe înarmări s-ar putea ridica 70 milioane de apar
tamente pentru 300 milioane de 
oameni, sau 30 000 de spitale 
cu 18 milioane de paturi.Prin glasul președintelui Nicolae Ceaușescu, România a propus recent, cum se știe, înghețarea imediată a cheltuielilor militare, începind chiar cu acest an, și. apoi, reducerea lor succesivă cu 5—10 la sută anual. Ce ar însemna aceasta ?• Prin diminuarea cu 10 la 
sută a bugetelor militare ac
tuale s-ar putea construi 100 000 
de școli pentru 66 milioane de 
elevi, sau 5 000 de spitale cu 
3 milioane de paturi, sau circa 
12 milioane de apartamente 
pentru 50 milioane de oameni.® Prin micșorarea cu numai 
5 la sută, anual, □ bugetelor 
militare pe perioada 1986-1990 s-ar obține o creștere a consumului și a venitului național, în medie, cu 21,3 la sută în țările Americii Latine, 47,6 la sută în țările cel mai puțin dezvoltate din Asia și 166,7 la sută în statele sărace din Africa.Suficiente date, desigur, pentru a demonstra efectele binefăcătoare ale reducerii cheltuielilor militare, în contrast cu consecințele profund nocive ale escaladei lor continue.

R. CĂPLESCU
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