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Un nou volum în colecția: „Din gîndirea

social-politică a președintelui României"

0 concepție novatoare, revoluționară 
asupra solidarității internaționale

OBIECTIVE Șl SARCINI ECONOMICE PRIORITARE

Î.N I.ND.U^tRQ
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EXPORTUL
problema esențială

a realizării
planului pe 1985!în strînsă concordantă cu hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, cu indicațiile și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îndeplinirea integrală, la nivelul stabilit, a prevederilor privind exportul constituie problema esențială a realizării planului pe acest ultim și hotăritor an al actualului cincinal. Tocmai de aceea, realizarea și livrarea la termen și in cele ' ' duselor destinate nranent și in cel relor, centralelor muncii.Este pozitiv că. ceputul anului, numeroase colective obtinut rezultate bune export, ceea ce demonstrează realismul prevederilor de plan, faptul că unitățile economice dispun de baza tehnică și experiența necesare pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor stabilite în acest domeniu prin planul pe anul 1985. Bunăoară, colectivele de oameni ai muncii din 22 de unități economice ale județului Argeș — intre care Combinatul petrochimic. Combinatul de articole tehnice din cauciuc și întreprinderea de textile și stofe — au realizat și livrat la export, în răstimpul care a trecut din acest an, o producție suplimentară in valoare de 150 milioane iei. La rindul lor. 15 unități economice din județul Mureș au livrat partenerilor externi, in plus față de prevederile pla

nului, însemnate cantități de produse, a căror valoare totală se ridică la peste 50 milioane lei. Rezultate de seamă a obținut și colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din București, care in primele 7 luni ale anului a depășit cu 10 milioane lei prevederile de plan ,1a export, iar sarcinile pe luna august le-a realizat cu cinci zile mai devreme. Și lista unor asemenea exemple ar putea continua.Experiența multor unități pune in evidență că acolo unde există o preocupare susținută din partea întregului colectiv — de Ia consiliul de conducere, cadrele tehnice și pină la muncitori — pentru organizarea exemplară a producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru onoțarea cu promptitudine a ’ tuturor contractelor, manifestin- du-se solicitudine față de comenzile urgente ale partenerilor externi, unde se depun eforturi stăruitoare pentru prospectarea din timp a pieței externe și încheierea unor contracte riguros fundamentate, pe o durată mai mare, sarcinile de plan la export pot fi îndeplinite integral și chiar depășite substanțial. Facem aceste precizări deoarece ele au o însemnătate deosebită pentru colectivele de oameni ai muncii, mai ales acum, cind toate problemele care privesc exportul trebuie să fie soluționate cu deplină răspundere.' fiecare tru îndeplinirea exemplară, tate și eficientă, a planuluiDe bună seamă, sarcinile făptuit în lunile următoare în domeniul exportului sînt de mare răspundere, deosebit de complexe și mobilizatoare. Tocmai de aceea, este absolut necesar ca în fiecare unitate economică să se asigure o organizare riguroasă a producției și a muncii, sub numeroasele sale aspecte — de la aprovizionarea la timp si în condiții corespunzătoare cu materii prime, materiale și semifabricate, programarea rațională a producției pe zile, decade și luni, pină la repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni și formații de lucru — pentru ca fondul de marfă destinat exportului să fie realizat și livrat ritmic și integral, în concordanță cu clauzele înscrise în contracteleMăsurile tehnice și în prezent în fiecare lansarea cu prioritate nate exportului, iar la tizati cei mai buni muncitori și specialiști. Deosebit de eficientă s-a dovedit organizarea de secții, linii de 'fabricație și formații de lucru specializate pe producția de export ; de aceea, experiența dobîndită în acest sens se cere consolidată și extinsă în toate întreprinderile. De asemenea, in toate unitățile economice.

mai bune condiții de calitate a pro- exportului trebuie să preocupe per- mai inalt grad conducerile ministe- și întreprinderilor, pe toți oameniiîn perioada care a trecut de la în- muncitorești au în îndeplinirea planului la

maximă operativitate, și zi fiind hotărîtoare pen- în condiții de înaltă cali- la export pe întreg anul, ce au mai rămas de în-

încheiate cu partenerii externi, organizatorice ce se întreprind întreprindere trebuie să vizeze în fabricație a producției desti- realizarea acesteia să fie repar-
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(Continuare în pag. a V-a)

Iile ȘTEFAN

ROADELE TOAMNEI
din cîmp în magazii.

cit mai repede și fără pierderii
® Pretutindeni trebuie urgentată încheierea re

coltării florii-soarelui, spre a se evita pierderile de 
producție

© în județele din sudul și vestul țării porumbul s-a 
copt pe mari suprafețe, ceea ce impune extinderea ariei 
de recoltare și intensificarea puternică a culesului

® Este nevoie de o maximă concentrare de forțe în 
grădinile de legume, astfel îneît să se asigure strîngerea 
și valorificarea în stare proaspătă sau prin industriali
zare a tuturor produselor

® în scopul echilibrării balanței furajere este ne
cesar să fie strînse și depozitate capitulele de floarea- 
soarelui, vrejii de fasole și soia, coletele de la sfecla de 
zahăr, să fie însilozați cocenii de porumb la o umiditate 
mai ridicată

@ Organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole au datoria să 
asigure pretutindeni desfășurarea în ritm susținut a re
coltării, prin mobilizarea puternică a tuturor locuitorilor 
de la sate

ÎN PAGINA A III-A

Corespondență transmisă ieri din județul Călărași 
de echipa de reporteri a „Scînteii"

Piatra de hotar
Idealul secular de libertate 
îl înfăptuim noi, oamenii de azi, 
Și fapta se înalță spre tărie
Cum suie-n munț pădurile de brazi,

Din August noi trăim în țară liberi 
Și ne-am croit un nou și demn destin, 
Am ctitorit o altă lume, dreaptă, 
Iar cerul e de-a pururea senin

De-atunci e liber gindul și cuvintul, 
Statornică și liberă e viața,
Urcăm spre culmi cindva abia visate 
Iar soarele-i mai vesel dimineața

De-atunci, în lanuri, spicele-s mai grele 
Și-n snopii mari temeinic se adună, 
Iar roadele-s mai spornice-n livezi 
Și pîinea e mai coaptă și mai bună.

Slăvită fie-această zi măreață,
Zori de istorii, piatră de hotar, 
Pe rare o-mbrăcăm cu Tricolorul 
Și o-nsemnăm cu roșu-n calendar!

Sorin TEODORESCU
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LEGĂTURA NEMIJLOCITĂ CU CETĂȚENII

- CERINȚA Șl CONDIȚIA ESENȚIALA 

jl UNEI RODNICE ACTIVITĂȚI EDILITARE
© O interesantă modalitate de lucru utilizată de Consiliul 
popular al municipiului Cluj-Napoca @ Prin participarea largă 
a locuitorilor, in primele șapte luni ale anului au fost realizate 
lucrări de îngrijire și înfrumusețare a orașului în valoare 

de peste 200 milioane leiMăsurile preconizate prin Legea privind autoconducerea, autogestiu- 
nea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-terito- 
riale, al cărei proiect este supus in prezent dezbaterii publice, sint menite să imprime un curs nou, tot mai eficient, activității consiliilor populare, participării cetățenilor la gospodărirea și înflorirea localităților in care trăiesc, întregii vieți economice și sociale din județe și localități.Desprindem din bogata experiență a organelor locale democratice ale puterii de stat citeva interesante aspecte ale metodelor de muncă actua-ale puterii de stat citeva interesante aspecte ale metodelor de folosite de Consiliul popular al municipiului Cluj-Napoca, de mare litate in perspectiva aplicării noilor reglementări legale.în puține cuvinte, experiența clujeană constă in folosirea circumscripțiilor electorale ca o structură permanentă și operativă pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor gospodărești.S-a pornit de la raționamentul, foarte simplu și adevărat, că un municipiu cu peste 300 000 de locuitori impune alte soluții de captare, cir-

ideilorculație și valorificare a de interes edilitar-gospodăresc. precum și de antrenare a cetățenilor decit, spre exemplu, un oraș cu 30 000 sau cu 40 000 de locuitori, chiar dacă structura consiliului popular este, in linii mari, aceeași. Fără îndoială, consiliul popular nu acționează singur in cuprinderea si orientarea gospodărească a locuitorilor, ci

beneficiază, pe lîngă sprijinul depu- tațiior, de aportul unui larg activ obștesc. Dar intr-o localitate foarte mare. însuși activul obștesc capătă, numericește. o asemenea amploare incit reclamă soluții eficiente de coordonare și conlucrare.— în Cluj-Napoca ființează peste 1 300 de asociații de locatari, iar numărul lor crește în ritm cu construcția de locuințe — tie spunea tovarășul Constantin Crișan. prim- secretar al comitetului municipal de partid, primarul localității. Dacă ar fi să ne referim numai la președinții comitetelor acestor asociații. înseamnă că dispunem de un activ de peste 1 300 de oameni cu care, in mod firesc și necesar, reprezentanții consiliului popular trebuie să se in- tîlnească și să se consulte frecvent, în plus, mai există comitetele cetățeni, organizațiile democrației unității socialiste și. bineînțeles, un rol deosebit — organizațiile partid din cartiere.Pentru ca întreg acest sistem
de $i cu dede

Sercjiu ANDON
(Continuare in pag. a II-a)

Solidaritatea cu toate forțele sociale și politice ale lumii animate de năzuințele de pace, libertate și progres constituie o trăsătură ce a caracterizat întotdeauna mișcarea revoluționară românească. partidul clasei muncitoare din România.Constantă permanentă a istoriei poporului nostru, ancorată puternic intr-o luminoasă și generoasă tradiție de luptă comună și sprijin reciproc cu celelalte forțe înaintate din lume, îndeosebi după afirmarea clasei muncitoare și a partidului său ca principală promotoare a înnoirii revoluționare a națiunii române, solidaritatea pentru care militează partidul și statul nostru exprimă astăzi trăsăturile o- rînduirii noastre socialiste, ma- . rile realizări, ale poporului nostru, este marcată în mod esențial de gîndirea și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tezele, ideile și orientările de bază care caracterizează concepția secretarului general al partidului, președintele Republicii, în această direcție sint strălucit reliefate în volumul recent apărut : „SOLIDARITATE MILITANTA CU TOATE FORȚELE DEMOCRATICE ȘI PROGRESISTE PENTRU O LUME MAI BUNA, MAI DREAPTA".întemeiată pe analiza mate- rialist-dialectică a evoluției societății omenești în cadrul existenței sale atit naționale, cit și internaționale, solidaritatea militantă concepută și înfăptuită de partidul și statul nostru pornește de ,1a luarea in considerare a creșterii complexității procesului transformator mondial, a contradicțiilor sale, ține in mod riguros seama de continua sa îmbogățire și diversificare, Sub influența creșterii interdependentelor mondiale pe toate planurile vieții sociale, marilor transformări sociale, ționale și internaționale ce au loc in lume. „Privim noțiunea de solidaritate internațională — arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — în contextul uriașelor schimbări revoluționare produse in lume, ce fac ca in ea să se inglobeze atit unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, cit si-sprijinul mișcărilor de eliberare națională. lupta împotriva imperialismului și ncocolonialismului, împotriva subdezvoltării, pentru făurirea noii ordini economice internaționale, înfăptuirea dezarmării, lupta pentru

respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale".Pentru partidul și statul nostru, solidaritatea militantă cu celelalte forte înnoitoare ale lumii' este una din componentele principale, dominante ale unității organice dintre edificarea socialismului in propria
toare a ideilor șî năzuințelor de libertate ale omenirii la evantaiul deosebit de amplu al forțelor implicate astăzi în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte.Despovărată astfel de servituti dogmatice, simplificatoare, voluntariste,

VITALITATEA

tară și întregul proces înnoitor mondial. întemeiată pe adevărul că. in promovarea intereselor sale vitale de prosperitate, a idealurilor sale de libertate și pace, poporul român se întilnește azi, pe spații tot mai largi, cu aspirații și năzuințe similare, de bună conviețuire și cooperare cu toate popoarele lumii, cu tot mai numeroase grupări și categorii sociale. economice și politice, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu sintetizează, . astfel, cu o deosebită forță expresivă, drumul parcurs de • exigențele, valențele și dimensiunile solidarității, de la manifestarea activă a clasei muncitoare ca purtă-

SPIRITULUI CREATOR

însemnări pe marginea expoziției prilejuite 
de etapa finală a celei de-a V-a ediții 

a Festivalului național „Cintarea României"
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civilizație popor se și se mă- capacita- tea sa de creație, și in calitatea valorilor pe care le făurește spre propria lui folosință, bunăstare, progres. Expoziția organizată cu prilejul finalei celei de a V-a ediții a Festivalului național „Cintarea României" capătă, de aceea, nu numai forma unui bilanț, strălucit, al realizărilor din activitatea literar-artistică și țehnico-științifică de pe tot cuprinsul țării, ci și, mai ales, valoarea unui indicator, de prim rang, al nivelului de civilizație și al calității vieții spirituale a națiunii noastre socialiste in ultimii douăzeci de ; ni. Expoziția configurează, pe rind, un amplu tablou al multilateralității creatoare așa cum se afirmă ea in prezent — de la știință și artă la domeniile de vîrf ale industriei românești — un grafic extrem de sugestiv al ritmului de dezvoltare al diverselor sectoare de activitate creatoare, precum și, in fine, un

portret al tuturor zonelor țării și, prin aceasta, al omului de aici și de acum — făuritorul tuturor acestor valori. Ea cuprinde și exprimă într-o articulare strînsă, concentrată o întreagă strategie a dezvoltării României socialiste, politica umanistă a partidului consacrată în esență afirmării multilaterale a personalității umane, descătușării tuturor energiilor creatoare, libere să se afirme și să se împlinească prin muncă, prin exercitarea neîngrădită a talentului.
Sint roadele unei politici a continuității istoriei noastre, ale redescoperirii și redefinirii, în această epocă inaugurată de Congresul, al IX-lea, a unei solidarități de esență intre valorile și idealurile trecutului nostru și realizările prezentului socialist — iată una dintre ideile pregnant ilustrate de această expoziție ce merită și trebuie văzută de cit mai mulți oameni. Și, poate, în pri-

mul rînd de cit mai mulți tineri. Ei vor vedea și vor sesiza, fără îndoială, inspirata alăturare simbolică dintre un volum monumental precum Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor și Tineretul anilor 80, acest tineret care, preluind, ca într-o veritabilă ștafetă a generațiilor, flacăra spiritului creator de la înain- .tașii îndepărtați sau mai apropiați, a contribuit și contribuie la edificarea noii arhitecturi, socialiste, a țării, participind cu romantism revoluționar la grandioasele realizări din acești ani. Sau, din nou, vor resimți profunda rezonantă pe. care simpla alăturare a unor titluri cuprinse in rama aceluiași panou o poate avea in conștiința vizitatorilor, tineri și vîr- stnici : Getica lui Pârvan, Istoria Românilor de Xe- nopol, Independența României, Epoca Ceaușescu — epocă de înfăptuiri istorice
M. C OȘTEA
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, solidaritatea internațională se înfățișează, în viziunea secretarului general al partidului nostru, ca o noțiune dinamică, suplă, capabilă să recepționeze cerințele noi ale dezvoltării forțelor progresului în societatea de azi și să pună in valoare resursele lor colective, bazate pe aspirații, pe năzuințe comune. Sensul, dimensiunile și conținutul solidarității sînt fundamental îmbogățite de nevoia rezolvării, prin efort comun, a tot mai grelelor probleme, multe din ele globale, cu care sînt confruntate popoarele.Se poate spune, cu deplin temei, că gîndirea românească' aduce o contribuție de deosebită însemnătate la dezvoltarea teoriei revoluționare, prin elaborarea unui concept original asupra unității dintre politica internă și cea externă a partidului clasei muncitoare, devenit partid de guvernă- mînt, dintre responsabilitatea națională și cea internațională a clasei muncitoare și partidului său, în condițiile actuale. Este precizat, astfel, sensul pe care epoca noastră îl conferă internaționalismului, ca latură inseparabilă a noii solidarități militante. „Noțiunea de internaționalism — subliniază secretarul general al partidului — presupune, in zilele noastre, participarea activă la soluționarea democratică, corespunzătoare intereselor fiecărui popor, a tuturor problemelor complexe ale lumii de azi, precum și întărirea solidarității militante cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, luarea în considerație și salvgar
darea intereselor fiecărei națiuni șl, pe această bază, slujirea intereselor generale ale socialismului, progresului social și păcii".Sesizînd cu profundă perspicacitate faptul că astăzi năzuințele spre socialism ale popoarelor se împletesc in mod firesc și se intercondi- ționează cu lupta pentru eliberare națională, pentru pace. pentru

Prof. univ. dr.
Mircea NICOLAESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Constelația 
noului

Bătrîna, dar repri- 
menita tipografie ară
deană se mută in
tr-un sediu nou, vast, 
frumos —■ intr-un a- 
devărat palat al zia
relor și cariilor, dotat 
cu aparatură ultra
modernă, la care lu
crează oameni cu spe
cializarea la zi, capa
bili să realizeze ope
rații poligrafice pre
tențioase, pină la ra
finamentul ofset-ului 
și al folosirii literei 
caligrafice. In vechiul 
sediu se vor muta, 
prioritar, alte instituții 
de cultură, fapt care 
mi face sa ml gindesc 
la această continuă al
ternanță intre clădiri
le vechi și noi, la a- 
ceste pendulări intre 
stilurile patinate de 
vreme și cele proas
pete de tot, prin care 
se. armonizează in
tr-un tot unitar și ro
tund destinele cultu
rii și civilizației noas
tre socialiste.

Căci tot nou, zestre 
a recenților 20 de ani, 
se ridică in plin cen
trul Oradei „Palatul 
de cultură al sindi
catelor" cu belvedere 
către viitorul centru 
civic, după cum; nu 
departe, două muzee 
cu destinele gemene, 
in două lăcașuri stră
vechi, permanentizea
ză memoria a două 
personalități cu desti
ne simetrice : Iosif 
Vulcan, in odăile fostei 
sale locuințe și tot
odată redacția „Fami
liei" — și Ady Endre 
in micile saloane ale 
cafenelei la care scria 
sau discuta cu fru
moasa Leda. Nouă 
este Sala polivalentă 
construită pe curburi 
de fier-beton, in spi
ritul arhitecturii total 
pragmatice, unde au 
loc spectacole cultu
rale și sportive de 
anvergură — dar 
in drum spre ea, 
ochiul poposește odih
nitor pe liniile arhi
tecturii in stilul se
cesiunii tîrzii, ale 
clădirii frumos sofis
ticate in care Biblio
teca regională tezau
rizează cărți de la 
incunabule la ultime
le apariții și găzdu
iește simpozioane pe 
temele educative ale 
literaturii și artei con
temporane. Se întîm- 
plă ca, pe Calea Re
publicii. recenta „Ga
lerie de artă" să fie 
găzduită de o clădire 
nouă, ridicată insă pe 
vatra veche a unei 
clădiri sordide, dar in 
sala de spectacole a 
căreia concertase, de 
citeva ori, George 
Enescu. Așadar, destin

renăscut, in firide noi, 
vecine cu firidele 
somptuoase, cu ele
ganță de început de 
veac 20, ale Teatru
lui de stat.

Drumul și gindul 
mă poartă apoi mai 
departe, spre unul din 
cartierele noi (de fapt 
primul din cartierele 
noi), unde un nou ci
nematograf, flancat de 
a adevărată constela
ție de școli noi, des
chide drumul spre 
platforma industrială 
a orașului. Dar in 
drum spre cartier. 
„Muzeul Țării Crișu- 
rilor", unul dintre 
cele mai de seamă 
muzee din țară, fiin
țează in „Palatul ba- 
,mc" (al doilea palat 
baroc, ca lungime, din 
Europa). O statuie a 
lui Eminescu urmeaț 
ză să însoțească, in 
flancul dinspre răsă
rit, colina pe care se 
ridică muzeul — in- 
locuind-o pe cea 
doborită și distrusa 
de horthyști la intrarea 
lor in cetatea Oradei. 
Nimicită laolaltă cu 
celelalte statui româ
nești. Lucru pe care 
românii nu l-au făcut 
cu statuile personali
tăților maghiare, la 
eliberarea Ardealu
lui de nord. A tre
buit deci să reînce
pem, de la litera a. 
anevoiosul alfabet al 
statuilor și monumen
telor românești. Dar 
astăzi, Iosif Vulcan și 
Nicolae Bălcescu, Di- 
mitrie Cantemir și 
Barbu Ștefănescu De- 
lavrancea, Monumen
tul Independenței, 
Statuia soldatului ro
mân eliberator stau 
in omenească vecină
tate cu cea a lui Ady 
Endre, Szacsvay Imre 
și altele, în ambianța 
democrației socialiste 
proprie politicii noas
tre de partid și da 
stat.

Alternanța noului și 
vechiului in decor și 
simbioza lor, în sen
sul socialist. al noțiu
nii, ne intîmpină pre
tutindeni unde zes
trea venea din amin- 
două fețele de timp. 
Iar unde ea lipsea 
sau era nimicnicită, 
ca orice revoluționari 
care se respectă a 
trebuit să o luăm de 
la început.

Dar, oricum, a fost 
nu numai greu, ci și 
frumos, chiar foarte 
frumos — greutatea și 
frumusețea dind mă
reție și sens fiecărei 
file a istoriei noas
tre de ieri, de azi și 
de totdeauna.

Al. ANDRIȚO1U
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ÎN ÎNTÎMPINAREA congresului consiliilor populase
Sn nea- cuprins intil- care il

i;

Oriunde ai umbla semuit de frumosul al Maramureșului nești multe locuri evocă pe legendarul eroual luptei pentru eliberare națională și socială. Pintea Viteazul. Iată — iți’ arată maramureșenii — „piatra lui Pintea'1, și „hanul lui Pintea", și „izvorul lui Pintea", și „tignița (pivnița) lui Pintea"... și iți mai vorbesc despre multe alte însemne și despre cîntece și balade.— La noi, Pintea-i pastă tăt, ne spune, apăsind in mod voit pe accentul său maramureșean, minerul Antoniu Frincu de la Cav- nic. Ă luptat și a învins prin fiecare din noi. Iată, eu sint dintr-o veche familie de mineri. Bunicul meu, Ștefan, a lucrat tot aici, în condițiile neînchipuit de grele dinaintea revoluției din August și a murit de tinăr. Tatăl meu, Nicolae, i-a urmat soarta, i fiind răpus de bolile mineritului.- Eu lucrez in. . mină de 32 de ani, dar in orînduirea nouă, socialis- ; tă, cu totul altfel. se desfășoară munca noastră. Mecanizarea a înlocuit munca fizică dură din a- dîncul muntelui ; avem sisteme moderne de ventilație, de transport, de protecție a muncii,' ca să nu mai vorbim de de grija pentru sănătate, de înalta prețuirș dată meseriei noastre. Cavnicul este prima mină din țară care, în 1983, printr-un decret semnat de iubitul nostru președinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". privește viitorul, el seamnă pentru In ine tot minerit. Drept dovadă, ciorii mei au îmbrățișat aceeași meserie, care este astăzi la mare cinste...Conectat puternic la ritmurile întregii Românii, răspunzînd cerințelor economiei, Maramureșul ocupă astăzi primul loc la producția de minereuri complexe și cupru rafinat, a- sigurînd peste 80 la sută din plumbul și zincul țării și 60 la sută din metalele prețioase. Mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, datorită politicii consecvente de ridicare a tuturor zonelor, în Maramureș au fost făcute investiții care depășesc cu mult media pe țară ; drept rezultat, peste 90 la sută din fondurile fixe existente in județ au fost realizate în ultimii 20 de ani.Poposim îndelung la întreprinderea producătoare de mașini și utilaj minier, a precum ..siec.-fie instalații pentru, industriile, metalul’-. '. gică, chimică, a. materialelor de construcții."Halele moderne, luminoase sînt dotate cu tehnică de virf. Oamenii — veniți din tot cuprinsul Maramureșului — au deprins temeinic tainele celor mai noi cuceriri

locuințe.

Cit în-
fe-

tehnicO-științifice. sint stă- pini pe tehnologii ..de ultimă oră" : prelucrări mecanice pe mașini-une'lte cu comandă numerică, sudură în mediu de bioxid de carbon și sudură semiautomată cu oxigaz, detensionare prin vibrații, turnare in forme vidate și altele,— în vizitele de lucru cu care a onorat întreprinderea noastră, secretarul general al partidului ne-a cerut să folosim cu maximă eficientă capacitățile moderne din dotare și puterea de creație a colectivului pentru a asigura utilaje de înaltă productivitate, ne spune inginerul Ovidiu Man. Am Înțeles să răspundem prin fapte in-

mai mul- secretarul

celor mai moderne din întreaga lume. Explicațiile inginerul ui-șef Kojinerth Alexandru pornesc de la evenimente de mare rezonanță in viața întreprinderii :— Vizitată in te rinduri degeneral al partidului, care s-a preocupat îndeaproape de dezvoltarea unității, flotația' noastră a parcurs mai multe, etape succesive de perfecționare a utilajelor și tehnologiilor, care sint. în întregime de concepție și fabricație românească, pentru România mare randament al măcinării autogene a minereu-
Noi am aplicat prima oară în procedeul de

Porțile Maramureșului
a 3

contemporan
— ample deschideri 

către strălucite 
împliniri socialiste

demnurilor primite. Iată, pentru producerea acestor reductoare planetare am muncit fără întrerupere opt ani de zile, făcînd nenumărate proiecte, studii, încercări. Astfel am reușit . să realizăm aceste utilaje de mare tehnicitate, într-o concepție originală, de cel mai inalt nivel pe plan mondial. Un alt exemplu care ilustrează puterea de creație a colectivului nostru este și realizarea instalației de forat în cariere, IFC-250. Mașina pe care o aduceam pînă de curind din import avea 14 m lungime, 14 m înălțime și 70 de tone greutate. Instalația nouă, realizată în întregime de noi. pe baza unor soluții tehnice proprii, are doar 7 m lungime, 4 m înălțime, cîntărește 30 de tone ; consumurile sînt mult mai mici, randamentele superioare. Exemplele pot continua cu numeroase Și pot afirma că în mare- alte produse-unicat pe economia națională, cu familiile de utilaje cu care înzestrăm marile unități economice și șantiere ale României. Promovarea neîntreruptă a progresului tehnic. . dobîndirea unor produsă
_____ ______zință pentru moi. toți, în- lemnului. Măiestria lor e ‘ ’ ................... binecunoscută în toatăRomânia, precum și în 22 de țări ale lumii în care se exportă produsele pur- tind marca fabricii din Sighetu Marmației,Sentimentul mîndriei

Iui, iar în prezent extindem puternic conducerea automată a proceselor de producție.Așadar, muncind aici, in Maramureș, oamenii au in permanență în atenție orizontul larg al intereselor întregii economii, al întregii țări. Valorificarea superioară a resurselor — orientare strategică de mare importanță a partidului nostru — este o preocupare de zi cu zi a colectivelor de muncă.— în județul nostru pădurile ocupă 43 la Sută din o pesuprafață, constituind mare bogăție, afirmă bună dreptate Vasile Gri- goriu, secretarul comitetului de partid al Combinatului de prelucrare a lemnului din Sighetu Marma- ției. Ne străduim să folosim superior masa lemnoasă pentru deplina valorificare a aurului verde.le nostru < cuprinde nu opt fabrici, nici măcar lemn.Admirăm moașă,
combinat, care i mai puțin de nu se' pierde o așchie demobila fru- trainică, elegantă ____„____ , ,,_______ ....... de . acești adevă- realizări superioare repre- râțî' artiști’ ai prelucrăriideplinireă unei înalte îndatoriri față de tară.La Flotația centrală Baia Mare luăm cunoștință de o întreagă salbă de invenții, de priorități tehnice care situează unitatea în rîndu.1

pentru lucrul bine ' făcut este prezent pretutindeni aici, in Maramureș.. Unul dintre străvechile obiceiuri ale acestor locuri, Tin- jaua. care se păstrează și acum in satele de. pe valea Marei, este un omagiu a- dus muncii și hărniciei : „Bună ziua om de cinste / Ce ai mers tot înainte / Ce te-ai sculat pină-n zori, / Și-ai intrat cu plugu-n brazdă / Și-ai pornit lucrul întiie / Să avem roadă-n cimpie..."Asemenea „oameni de cinste" am întilnit pretutindeni pe meleagurile maramureșene... La cooperativa agricolă de producție Groși, pe loturile „Dumbrăvița", „Sub pădure" și „Birgău" oamenii defrișau mărăcinișul, captau izvoare, drenau in profunzime pentru a face cul- tivabile terenuri care nu au cunoscut niciodată plugul și sapa... în preajma Băii Mari s-au ridicat de-a lungul secolelor mari dealuri de steril, alcătuind te- . renuri total sterpe pe care, după o expresie a locului, „nu creștea nici pipirigul", în urma unor mari strădanii ale lucrătorilor de la Stațiunea de cercetare și producție pomicolă, locurile acestea au fost transformate în livezi roditoare în care cresc meri, peri, cireși, caiși, castani și afini de cultură.Oameni vrednici, cu simțire frumoasă, cu fierbinte dragoste de țară — a- ceasta e statura demnă a locuitorilor Maramureșului. Vestitele lor porți, meșteșugite din străvechime și pînă în zilele noastre, sînt simboluri ale vieții, ale construcției, ale duratei. In anii »socialismului porțile acestea s-au deschis larg către marile infăptuiri ale vieții libere. în Maramureș s-au schimbat din temelii rosturile muncii, traiul oamenilor, înfățișarea orașelor și a satelor. Din 1945 și pînă acum s-au construit în județ peste 130 000 de locuințe, în care trăiește imensa majoritate a locuitorilor. Numai din fondurile statului au fost realizate 55 000 apartamente, cele mai multe dintre acestea, adică peste 47,000, fiind înălțate în ultimele două decenii. Aici, la fel ca pretutindeni in întreaga țară, anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" sint cei mai bogați în împliniri.Laolaltă cu întreaga țară, Maramureșul crește intr-adevăr ca Făt-Frumos din poveste. Sprijinindu-se temeinic' pe trainicile înfăptuiri ale noii istorii a României, mîndrele porți maramureșene devenite astăzi embleme ale vieții noi — sint larg deschise către viitor.
Gh. ATANASIU 
Glieorqhe SUSA corespondentul „Scinteii"

LEGĂTURĂ NEMULOCITA H CETĂȚENII 
- CERINȚA SI CONDIȚIA ESENȚIALA 

A UNEI RODNICE flCMĂTI EDILITARE
(Urmare din pag. I)pirghii să funcționeze eficient este nevoie ca semnalele și sugestiile gospodărești să fie captate cit mai prompt, și pe baza lor să se adopte cit mai operativ măsuri, iar participarea locuitorilor Ia înfăptuirea măsurilor să fie cit mai echitabilă, cu adevărat generală. Astfel s-a născut la Cluj-Napoca modalitatea de legătură cu masa mare a locuitorilor priu colective de lucru permanente, avind ca rază de activitate teritoriul unei circumscripții electorale.— Am putea spune — adaugă tovarășul Titus Jude, secretar al comitetului executiv al consiliului popular —■ că e vorba de un fel de „micro- primării", structuri relativ permanente, capabile să preia și să rezolve direct problemele simple, de fiecare zi, ale activității gospodărești, care nu antrenează competenta consiliului popular în ansamblul său. Ele includ cite un reprezentant care poate decide in numele forurilor municipale și care răspunde în fata lor.— Cite asemenea „micro-primării" 

ființează ?— Cinci.
— Așadar, fiecărui colectiv ii re

vine o zonă din oraș cu aproximativ 
60 000 de locuitori. Poate el. cuprinde 
bine un asemenea sector ?— Acestea sînt colectivele care polarizează sarcinile și decid în legătură cu aplicarea lor. In raza fiecăruia acționează însă colective de sprijin corespunzătoare teritoriului circumscripțiilor electorale județene. La rîndul lor, colectivele de sprijin colaborează direct și permanent cu asociațiile de locatari și comitetele de cetățeni. Bineînțeles că această organizare piramidală nu exclude și nici nu îngrădește în vreun fel. ci. dimpotrivă, stimulează legătura directă a cetățeanului, la orice nivel, cu factorii care pot decide într-o problemă sau alta, în funcție de complexitatea ei.

— Care sint rezultatele practice 
ale acestei modalități de lucru? In 
ce măsură a permis ea aplicarea cu 
rezultate superioare a principiilor 
autoconducerii și autogospodăririi ?— Atît costul, cit și operativitatea și calitatea lucrărilor gospodărești au fost influențate în mod favorabil de existenta și activitatea colectivelor de lucru pe circumscripții — ne-a răspuns tovarășul Gheorghe' Rusu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului. De fapt, ce asigură ele ? Implicarea mai directă, mai profundă, mai frecventă în viața zonei urbane respective, cunoașterea bună și permanentă a realității, sporirea răspunderii, acțiunea eficientă.

— Ce înțelegeți prin acțiune efi
cientă ?— Participarea în masă a cetățenilor la realizarea obiectivelor edilitare, la lucrările gospodărești de întreținere și înfrumusețare a orașului. Aș aminti „toaleta" anuală a albiei Someșului Mic și afluenților săi, îngrijirea străzilor și parcurilor, amenajarea noilor parcuri de sport și agrement „Rozelor" și „Feroviarilor", amenajarea pieței Mănăștur, complexului tineretului, pregătirea amplasamentelor viitoarelor construcții din zona Pata.

— Cum va fi folosită această mo
dalitate de lucru pentru aplicarea in 
viață a viitoarei Legi privind auto- 
conducerea, autogestiunea econo- 
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale ?întrebarea am adresat-o vicepreședintelui care răspunde în mod direct de problemele gospodăririi edilitare a municipiului, tovarășul Gyulai Francisc.— Noi am efectuat o adaptare a modalității descrise și atunci cind a fost votată Legea 10 din 1982. Spre exemplu, comitetul executiv a stabilit arondarea. în linii mari definitivă, a sarcinilor de întreținere și înfrumusețare ce incumbă unităților socialiste. Rezultatele au fost peste așteptări. Sînt elocvente seriozitatea și pasiunea cu care se preocupă colective cum ar fi al Regionalei C.F.R. ori al întreprinderii „Tehnofrig" de teritoriul urban pe care il gospodăresc, ca și climatul de emulație pe care îl insuflă asemenea exemple celorlalte colective și cetățenilor.Unele din răspunderile noi pe care le conturează proiectul legii vor găsi, așadar, căi de exercitare gata existente. Dar acest important document legislativ stabilește un cadru mult mai larg și mai ferm de acțiune, bine precizat juridic, stabil, riguros — în raport cu ce exista pînă acum.— ...O vizită pe străzi și prin 
parcuri denotă că nu chiar toate sint 
întreținute exemplar...— ...Așa e. Dar chiar și în condițiile. întreținerii exemplare înseamnă că tot rămîn importante forțe nefolosite. Este o anomalie pe care viitoarea lege o va înlătura. Iar pentru ca litera legii să devină realitate vie sînt necesare modalități de cunoaștere exactă a potențialului uman și de antrenare a lui la viata edilitară, adecvate fiecărei așezări. Spiritul gospodăresc nu apare întotdeauna de la sine. Este de datoria noastră să-l insuflăm și să-1 întreținem mereu viu. Aceasta presupune o triadă de cerințe — cunoaștere, răspundere și acțiune permanentă.

Alături de celelalte localități ale țârii, fotografie : unulmunicipiul Baia Mare a cunoscut uriașe înnoiri edilitare, expresie a grijii pentru noua calitate a vieții cetățenilor. In locuințe din municipiul maramureșean din noile cartiere de Foto : E. Dichiscanu

Generoasă implicare 
în opera de înflorire 

a patrieiIn cuvîntarea la Forumul tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, sublinia marile sarcini ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist în formarea și educarea tinerilor pentru 
muncă și viață, spre a fi demni și devotați cetățeni ai patriei, con
structori conștienți ai socialismului și comunismului.Răspunzînd cu însuflețire acestei vibrante chemări, organizațiile U.T.C. de pe întreg cuprinsul patriei desfășoară în această perioadă, sub egida Anului Internațional al Tineretului, o amplă și variată gamă de activități menite să asigure participarea activă și responsabilă a tinerei generații la dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei socialiste.Ce își propun, cum acționează în mod concret organizațiile Uniunii Tineretului Comunist în această direcție ? lată întrebarea la care am solicitat să răspundă, în cadrul anchetei noastre, secretari ai unor organizații U.T.C.

PLOIEȘTI : .

Importanîe economii 
de metal 

prin recondiționarea 
pieselor de schimbLa întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, acțiunea de recondiționate a pieselor de schimb cu-, noaște in acest an o largă extindere, mai ales in Sectoarele de forjă și turnătorie, unde se află mașini, utilaje, instalații de ridicat cu piese mari in greutate de pînă la 7—8 tone. Dc asemenea, tot aici s-a trecut la recondiționarea de piese din crom și nichel, metale foarte scumpe și deficitare, necesare instalațiilor de încălzit, de tratamente termice și termochimicc de la fabrica de sape de foraj. „Această largă acțiune, la care participă, practic, toate sectoarele uzinei, de la proiectare și pînă la prelucrare — ne spune directorul tehnic, ing. Gheorghe Damian — a dus la o reducere importantă a efortului valutar al țării. și la economisirea in șapte luni din acest an a peste 140 tone metal, din care o cantitate mare o constituie otelurile speciale. In luna august s-au economisit alte 35 tone de metal, ajungîndu-se la circa 6 000 de piese recondiționate. (Constantin Căprarii, corespondentul „Scinteii").

Unitatea de medicină nucleară și ultrasunete a Spitalului clinic Panduri din sectorul 5 din Capitală și totodată Centru metodologic republican in acest domeniu, prin întreaga sa activitate, de peste 25 de ani, reflectă chiar și la nivelul unei Isingure unități politica partidului și a țării noastre in domeniul utilizării pașnice a energiei atomice, punerea descoperirilor științei la dispoziția omului, în slujba vieții.Condițiile create în ultimii douăzeci de ani acestui domeniu au permis efectuarea unor cercetări științifice și obținerea unor rezultate practice utile, atît în domeniul medicinei curative, cit și al prevenirii unor boli sau al evoluției lor severe. Intr-un spațiu restrins, laboratoarele dotate cu aparatură modernă permit investigarea și obținerea unor rezultate competitive cu ale centrelor similare din țări avansate.— Beneficiem de o dotare „de ultimă oră" care ne permite să investigăm cu tehnici de virf și să contribuim astfel la punerea diagnosticului in mod mai precis și precoce, cu mult inaiiite ca boala să fi avansat, ne spune Tibcriti Pop, doctor in științe medicale, șeful acestei unități de cercetare și practică medicală, totodată expert al Agenției Internaționale de Energie Atomică (A.I.E.A.) a O.N.U. Ca să vă dau un exemplu in acest sens mă voi referi la cel mai recent și modern aparat intrat in dotarea noastră : to- mograful de ,emisie cu cameră digitală, ambele conectate la computerul de capacitate mare existent în această unitate. El a fost montat de noi in colaborare cu o firmă străină, intr-un mod original — poate printre primele de acest tip în Europa — pentru vizualizarea rezultatelor investigațiilor efectuate. Acest tomo- graf se deosebește de-cele cu transmisie, a căror funcționare ’se bazează pe folosirea înaltei tensiuni, de tip radiologie, pe cind la tomogra- ful de emisie, energia înregistrată vine de la radioizotopul injectat în organism, ceea ce înseamnă o expunere infinit mai mică la iradiere. Un alt avantaj constă in posibilitatea de a efectua pbservații, studii și investigații dinamice : prin urmărirea traseului substanței radiofarmaceuti-

ce injectate sînt vizualizate, pe ecran, funcțiile ’brganelor, analizate în dinamica lor. In acest fel se pot depista cu o precizie maximă locali

— Aveți in dotare un computer de 
capacitate mare cu care prelucrați 
imaginile, tn citeva cuvinte, fără a 
intra in detalii, ne-ați putea explica 
in ce constă această tehnică de virf 
si care este avantajul ei ?— Computerul ne oferă o serie de date și de precizări : amplifică automat contrastul imaginii, permite o selecție a zonei care ne interesează, o uniformitate a imaginii, realizarea de imagini „în oglindă" a unor organe simetrice (cum sint, de exemplu, rinichii) pentru a se vedea diferențele dintre organul sănătos și cel bolnav. în sfirșit, stochează imaginile ca un „arhivar", lucru util

ATOM PAȘNIC IN SLUJBA SĂNĂTĂȚII
zările unor tulburări, leziuni, tumori etc. Aparatul rotindu-se in jurul corpului i! analizează tridimensional, secvență cu secvență, avind o putere de rezoluție maximă : sub 1 cm, ceea ce înseamnă o capacitate de evidențiere â unei leziuni foartb mici, sub 1 cm, șl posibilitatea de a interveni mai eficace, la timp.

— Pâră îndoială este un aparat 
complex și costisitor. In ce situații 
este indicată utilizarea lui ?— In toate cazurile limită in care nu se poate pune un diagnostic precis, corect cu ajutorii! celorlalte metode clasice de investigare. Este știut ce importanță are punerea unui diagnostic precoce și intervenția la timp in unele boli cardiovasculare, în cancer și in diferite cazuri. Cu cit este localizată mai. exact o tumoră, de exemplu, cu atît mai repede și mai bine poate fi ea extirpată.

pentru urmărirea în timp a evoluției bolii sau a stării de sănătate etc.Un alt aparat ultramodern de mare utilitate pe care avem prilejul să il vedem aici este endosonogra- ful, cuplat de asemenea la computer. El oferă posibilitatea obținerii unor imagini ecografice — fotografii color luate din interiorul organismului cu ajutorul unei sonde, tehnică utilă in diagnosticul bolilor vezicii urinare, prostatei etc. Pe monitor (sau ecran) apar imagini ce pot fi analizate și apoi fixate pe film polaroid, radiologie sau hirtie fotografică. Imaginile sînt trecute automat pe computer și prelucrate de calculator în vederea obținerii Unei cit mai mari precizii. Noi am realizat în premieră, in colaborare cu o firmă străină, acest sistem video- tron, adică programul pe calculatorul

Ei @

— Cei 5 400 de tineri din unitatea noastră reprezintă jumătate din efectivul puternicului nostru colectiv muncitoresc — ține să remarce Sorin Rotaru, secretarul comitetului U.T.C. de la Combinatul petrochimic Borzești. Pentru noi, ca și pentru întregul tineret al țării, a munci și învăța, așa cum ne îndeamnă secretarul general al partidului, a ne însuși cele mai noi cunoștințe tehnico-științifice, a munci fără preget pentru îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor de plan, a tuturor îndatoririlor co revin colectivului, inseamnă a fi in primele rinduri ale luptei pentru binele patriei, pentru progresul ei necontenit. Tinerii din combinatul nostru știu că suportul material al patriotismului sint faptele de muncă, modul in care prin munca lor, prin rezultatele lor, adăugate șuvoiului uriaș al realizărilor întregului popor, contribuie la înfăptuirea obiectivelor planului cincinal. la dezvoltarea economică a tării. în această privință aș da un singur exemplu in ce priveștetinerii din combinatul nostru : angajamentul asumat pentru întregul an la acțiunile de muncă patriotică, în valoare de peste un milion lei, a fost îndeplinit încă la sfirși- tul lunii mai. Și în viitor, prin întreaga muncă politico-educativă desfășurată de organizația noastră, vom cultiva dragostea pentru meseria aleasă, dorința firească a tinerilor de a se număra, alături de comuniști, printre fruntașii întrecerii socialiste, de a-și perfecționa continuu pregătirea profesională, intr-un cuvînt, interesul de a se forma și munci ca specialiști de înaltă clasă.— Prin toate formele muncii politico-educative — ne spune Sava, Grapă, secretarul comitetului ' comunal U.T.C. Tutova, județul Vaslui — noi căutăm să dezvoltăm la toți tinerii din comună răspunderea pentru munca în agricultură, pentru stabilizarea lor în comună, dorința de a-și însuși temeinice cunoștințe tehnico-profe- sionale și a participa cu toate forțele la înfăptuirea programelor partidului de dezvoltare continuă a agriculturii noastre socialiste. Pentru că. așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresin- du-se lucrătorilor din zootehnie, „Nu e suficient să vorbim numai in adunări că munca e o cinste și o onoare: trebuie ca in practică să transformăm in cinste și onoare a- ccastă muncă !“ Și trebuie să spun că la continua prosperitate a celor două puternice cooperative agricole de producție, la înălțarea celor peste 3 600 de case noi, a tuturor școlilor și căminelor culturale din comună, la modernizarea străzilor și alimentarea cu apă a comunei, utecjștii, toți tinerii au muncit cu dragoste și dăruire. Numai în acest an. participînd la lucrările edili- tar-gospodărești, întreținerea pășunilor, scoaterea de sub efectul inundațiilor a peste 50 hectare teren agricol, colectarea materialelor refolosibile, tinerii din comuna noastră și-au îndeplinit încă de pe acum angajamentul anual la lucrările de muncă patriotică, ur- mind ca pină la finele anului să realizăm un volum suplimentar de lucrări.— Sub conducerea organizației de partid — apreciază Gheorghe Câtă- Daniel, secretarul comitetului U.T.C. de pe platforma Centrului Național de Fizică de la Măgurele — activitatea noastră s-a concentrat spre mobilizarea tinerilor cercetători la îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin, la formarea lor ca specialiști competenți, cu înalte calități moral-politice. A crescut astfel numărul contractelor de cercetare realizate exclusiv sau în cea mai mare parte de că

tre tineri, a sporit contribuția a- cestora la înfăptuirea unor importante proiecte. Sîntem însă conștienți că înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din grandiosul program de dezvoltare economico-socială a patriei, adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului, cere din partea noastră eforturi mari, care, practic, sînt de neimaginat fără o înaltă pregătire de specialitate, la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale. în- acest sens, pentru formarea unor tineri cercetători competenți, revoluționari. promotori consecvenți ai noului, ne propunem să continuăm o seric de acțiuni care au dat bune rezultate — colocviile tinerilor pe probleme de fizică și domenii conexe mtitulate „Tineretul. fizica și progresul tehnico- științific". „Se- minariile tinere-r tulul" cu secțiuni dc tehnica laseri- lor. fizica nucleară și probleme interdiscipli- nare de geofizică. De asemenea, vom organiza a- nual. în cadrul acțiunii „Știință- — Tehnică — Producție", concursul de creațietehnico-științifică, ce are drept scop atit trecerea in revistă a contribuției tinerilor la cercetările de fizică aplicată și fundamentală, cit și stimularea spiritului de competitivitate științifică în vederea găsirii de noi modalități concrete de scurtare a ciclului cercetare- proiectare-producție, de valorificare maximă a rezultatelor cercetării,— Alături de tinerii din întreagă țară, și uteciștii din județul Botoșani s-au angajat să cinstească Anul Internațional al Tineretului prin fapte deosebite de muncă, in toate sectoarele de activitate — spune Mihai Stanciu, secretar al Comitetului județean Botpșani al U.T.C. Bilanțul de pînă acum al muncii arată că rezultatele cele mai bune le-au obținut tinerii de la Filatura de melană — colectiv a cărui medie de virstă se situează sub 25 de ani — care și-a îndeplinit și depășit sarcinile de export, precum și cei de la întreprinderile de confecții și de mașini-unelte grele pentru deformare plastică din Dorohoi, care se situează, de asemenea, pe locuri fruntașe pe județ în întrecerea pentru creșterea productivității muncii, economisirea de materiale, îndeplinirea planului la export. Mai amintesc că 4 500 de elevi aflați in vacanță au participat la culesul spicelor pe 2135 hectare, la culesul a peste 345 tone fructe sau la lucrările de pe șantierul de irigații din raza comunelor Mihai Eminescu și Roma. Sint fapte care demonstrează dorința tinerilor botoșăneni de a munci fără preget, cu pasiune și spirit revoluționar, așa cum ne cere secretarul general al partidului, pentru înflorirea necontenită a României socialiste.
★Tinerii patriei, mobilizați de organizațiile U.T.C., sub conducerea organizațiilor de partid, muncesc, învață, se pregătesc să devină oameni de nădejde in toate domeniile de activitate, cu convingerea fermă că, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu există un mod mai direct, mai eficient, mai nobil de a-ti dovedi atașamentul, dragostea față de partid, față de patrie și popor decit acela de a te pregăti si forma temeinic pentru muncă și viață, de a milita cu consecvență pe tărimul faptei concrete pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Anchetă realizată de

Al. PINTEAși corespondenți ai „Scinteii"nostru, care acceptă sau primește imagini de la endosonograf și ulterior le supune prelucrării computerizate.Cu ajutorul endosonografului se obțin imagini mai bune decît cu alte aparate de același tip, fără a expune organismul la iradieri, deoarece ultrasunetele sînt inofensive. Aceste caracteristici il fac util șL în investigarea femeilor gravide pentru a „vedea" de pildă care este stadiul evoluției sarcinii. Endosono- graful este prevăzut și cu un accesoriu pentru vizualizarea instantanee a fătului intrauterin, a organelor lui interne (de pildă inima și valvele ei), investigație utilă în cazurile cind se pune problema unei intervenții prompte.O altă metodă de maximă precizie și de asemenea lipsită de orice risc este ecografia, in care stabilirea diagnosticului se face tot cu ajutorul ultrasunetelor. Imaginea color a rinichiului, ficatului, inimii etc. apare pe ecranul calculatorului unde poate fi analizată zonă cu zonă. Computerul analizează imaginea mărită, de pe ecran, a leziunii, oferind date informaționale noi față de cele clasice, utile în precizarea naturii ei și indicarea tratamentului optim. Prin imaginile color computerizate metoda oferă informațiile necesare fără a expune organismul nici unei iradieri. De aceea, se poate folosi și la femeile gravide.Nu ne-am propus să ne oprim decît la citeva din preocupările acestei unități, ale acestui colectiv antrenat in cercetări de virfi Este insă evident că prin toate aceste preocupări, susținute și de o dotare corespunzătoare, tehnicile nucleare și ultrasunetele devin un bun al tuturor în interesul sănătății, al vieții.
Elena MANTU

Un mobilier adecvat pentru apartamentul dumneavoastrăSe construiește masiv. De la un capăt la altul de țară. Pădurile de macarale desemnează noi șantiere, viitoare ansambluri de locuințe pentru oamenii muncii. Mutatul intr-o nouă locuință a devenit, mai cu seamă, in ultimii douăzeci de ani, un fapt cotidian, o stare de spirit a omului acestui timp. Dintr-o casă modestă situată intr-un cartier mărginaș sau pe o uliță înfundată. iată-1 stăpîn al unui apartament modern cu toate dependințele. Mai rămine să-l mobileze. Cum ? în ce fel ? Și începe vizita prin magazinele specializate ale comerțului de stat pentru a alege tipul de mobilă adecvat preferințelor sale.Realizate într-o gamă variată de modele, moderne și funcționale, cu furnir de nuc, stejar, fag și rășinoase, noile tipuri de mobilă sint dimensionate corespunzător spațiilor din locuințe. Pentru care dintre acestea să opteze ? Specialiștii recomandă, pentru a-1 scoate din dilemă pe cumpărătorul nostru, citeva tipuri de camere de dormit, ptintre care : FELICIA (dormitor, cameră studio, cameră tineret), dormitor IAȘi. OCTAV. camera de tineret GHEORGHENI, ARBORE, VARATIC. Toate acestea au o bună funcționalitate, sînt elegante, asigură depozitarea și păstrarea îmbrăcămintei in cele mai bune condiții. Dintre camerele de zi și su

fragerii, iată citeva care ar putea trezi, interesul celui in căutare de originalitate, de linie modernă : CLARISA, LUXOR și TÎMPA, sufrageria IAȘI. Sînt executate într-o gamă largă de modele, cu baghete sau ornamente florale, unele sculptate.Firește, nu pot lipsi, din ansamblul mobilierului, bucătăriile executate din materiale lavabile, ușor de întreținut, printre care rețin a- tenția tipurile : DT 1, DT 2, SUCEAVA 84, COSTELA, MARGA, ARBORE și RUSTIC, cu furnir de rășinoase.Și, pentru că impresiile bune se fac încă de la intrarea în apartament. o garnitură de hol adecvată, executată in sisteme constructive ce permit extensia concomitent cu mărirea rezistenței în exploatare, e neapărat necesară. Tipurile de astfel de garnituri ? Holurile VIRGIL, LUCIA, LIDA, DORINA, S 83, CLARISA. Există și o serie de piese separate, care pot completa necesarul de mobilier : cuiere hol, dulăpioare pentru baie și pentru pantofi, .scaune pliante, rafturi pentru cămări.Toate acestea se pot procura din magazinele de specialitate ale comerțului de stat din toată țara, la prețuri convenabile.
Marta CUIBUȘ
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TĂRII -
CÎT MAI MULT CĂRBUNE!Producții mai mari prinsporireaDe mai mulți ani, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Lonea se află în primele rînduri ale întrecerii dintre minerii Văii Jiului pentru sporirea producției de cărbune cocsificabil și energetic. Este un rezultat meritoriu dacă avem în vedere că în această unitate consiliul oamenilor muncii, minerii și cadrele tehnico-ingine- nești se ocupă în permanență, cu înaltă răspundere muncitorească, de perfecționarea organizării producției și a muncii, de asigurarea în avans a unui front de lucru cit mai larg, de îmbunătățirea aprovizionării fiecărui loc de muncă și a transportului cărbunelui la suprafață.Acționînd stăruitor in aceste direcții, minerii din Lonea au îndeplinit an de an prevederile de plan, in condițiile în care producția fizică a cunoscut o creștere continuă și substanțială. în acest an, bunăoară, ei trebuie să extragă 1 250 000 tone cărbune, cu 50 000 tone mai mult decît anul trecut. Și este demn de remarcat că aceste sarcini mobilizatoare se înfăptuiesc cu succes. Muncind fără preget, minerii de la Lonea au recuperat în scurt timp unele ră- mineri in urmă — datorate condițiilor grele din primele luni ale anului — și au extras suplimentar, in răstimpul care a trecut din acest an, o cantitate . de peste 10 000 tone cărbune.Din discuțiile cu Ilie Păducel, secretarul comitetului de partid din întreprindere, inginerul-șef Ion Mir- logea'nu, inginerul Ion Tarnovschi, șeful biroului organizarea producției și a muncii, cu mineri și șefi de sectoare am reținut că aceste rezultate bune au la bază o serie de măsuri tehnico-organizatorice temeinic fundamentate, elaborate și aplicate în practică cu participarea întregului colectiv. Ele vizează, in principal, creșterea mai accentuată

Dintre realizările obținute de colectivul întreprinderii miniere Horezu în prima jumătate a acestui an consemnăm depășirea sarcinilor de plan la producția de lignit energetic cu 30 000 tone. Succesul era — și nu întimplător spunem așa — cu atit mai concludent cu cit. pe de o parte, planul din acest an este mai mare cu 700 000 tone fată de realizările anului trecut, iar pe de altă parte, primul trimestru fusese încheiat cu restanțe serioase. Printr-o temeinică organizare a activității in toate exploatările miniere din subteran și de la suprafață, prin folosirea cu indici superiori a utilajelot și mobilizarea generală a forțelor umane, s-a reușit ca in trimestrul II să se recupereze toate rămînerile în urmă și. in același timp, să se extragă suplimentar, așa cum subliniam, nu mai puțin de 30 000 tone lignit.Alta este situația după ce au trecut două luni din cel de-al treilea trimestru. Deși era, în continuare, de așteptat ca nivelul realizărilor să sporească, existind asigurate toate condițiile tehnice și organizatorice pentru aceasta, volumul producției a scăzut, ajungindu-se la pierderea întregului spor înregistrat în prima jumătate a anului. Care este explicația acestei nedorite scăderi a ritmului producției in bazinul carbonifer Berbești-Alunu ?— O singură, dar importantă cauză a fost de natură să deregleze întregul mecanism al activității noastre — precizează inginerul Gheorghe Borcean. director cu probleme de producție al întreprinderii. Lipsa

eficienteia productivității muncii, sporurile de producție amintite fiind obținute aproape in totalitate pe această cale. Cit privește măsurile concrete întreprinse în acest scop, acestea urmăresc, in primul rînd, îmbunătățirea organizării producției și muncii în subteran. Bunăoară, insistîn- du-se asupra structurării corespunzătoare a formațiilor de lucru, in fiecare brigadă s-a avut în vedere îmbinarea armonioasă a experienței acumulate de cei mai buni mineri cu elanul celor mai tineri muncitori din întreprindere, asigurindu-se în 
La întreprinderea minieră Lonea

prezent o bună omogenizare și stabilitate a .forței de muncă în abataje. De asemenea, se depun eforturi susținute pentru asigurarea unei linii de front active în fiecare sector de producție și a forței de muncă necesare desfășurării normale a procesului de producție atit pentru lucrările direct productive, cit și pentru aprovizionarea formațiilor de lucru, în acest sens, subinginerul loan Burdea, șeful sectorului investiții, sector care ocupă in acest an locul III în întrecerea din bazinul carbonifer al Văii Jiului, preciza că, prin organizarea judicioasă a muncii în brigăzile de la lucrările de pregătiri și deschideri, a fost asigurată în permanență linia de front activă de 146 ml la lucrările de pregătire și deschidere și s-au dat în exploatare patru abataje frontale.Așa cum remarcau maiștrii principali Teodor Dolha și Aurel Ne- delcu, șefii sectoarelor III și IV, sectoare cu o pondere mare în producția de cărbune a minei, un rol important în ce privește creșterea productivității muncii îl au îmbu- Ritmul extracției încetinit de transportul neritmicmijloacelor de transport al cărbunelui din cariere la stațiile C.F.R. a făcut ca depozitele noastre să se umple pînă la refuz, astfel incit am ajuns în situația paradoxală și nefirească de a nu mai extrage cărbune in ritmul prevăzut, pentru că nu avem unde să-l mai stocăm. Trecerea mijloacelor de transport in sub- ordinea întreprinderii noastre ne-a prins nepregătiți, vechii cărăuși cre- îndu-ne și azi probleme dificile.
La întreprinderea minieră Horezu

Am pornit pe firul stărilor de lucruri semnalate de directorul adjunct al întreprinderii miniere. Iată, pe scurt, despre ce este vorba. Pină acum citeva luni transportul cărbunelui la beneficiar era asigurat de întreprinderile de transporturi auto din județele Sibiu, Brașov, Suceava și Harghita. Din păcate, conducerile acestor întreprinderi n-au manifestat nici cea mai mică preocupare pentru a asigura conducători auto din județul Vilcea, ci au folosit, prin rotație, pe perioade determinate, șoferi din propriile județe. După preluarea activității de transport de către întreprinderea minieră, acești conducători auto au fost integrați in personalul permanent al noii stații de utilaj-transport. Dar cei mai multi dintre ei au hotărît să se reîntoarcă la întreprinderile de unde fuseseră transferați sau să plece in alte unități, provocînd astfel serioase greutăți întreprinderii miniere. Practic,

muncii înnătățirea aprovizionării fronturilor de lucru cu materiale și buna funcționare a transportului pe verticală și orizontală. Notăm, in acest context, că la sectorul I și la orizontul 400, prin montarea a două monoră- iuri de mare capacitate acționate mecanic, acum se asigură o bună aprovizionare a formațiilor de lucru din straturile de cărbune nr. 3 și 5. Totodată, in vederea îmbunătățirii întregii activități de transport al cărbunelui spre suprafață, în aceste zile se lucrează în ritm susținut la finalizarea străpungerii galeriei de 

benzi de Ia orizontul 350, care va prelua aproape întreaga producție de cărbune ce se transportă pe orizontul 400.Organizarea superioară a producției și a muncii constituie aici o condiție hotărîtoare pentru aplicarea celor mai eficiente metode de lucru. Reținem, în acest sens, că la Lonea se aplică de mai multă vreme, cu bune rezultate, metoda de extracție a cărbunelui în abataje frontale echipate cu grinzi artificiale de rezistență îngropate în vatră, metodă prin care se obțin randamente superioare cu peste 2 tone cărbune pe post față de vechile tehnologii. Anul trecut s-a extras, folosindu-se noua tehnologie de lucru, peste 20 la sută din producția de cărbune a minei. Dată fiind eficiența ridicată a acestei valoroase metode de lucru, s-a prevăzut ca peste 50 la sută din producția anului 1985 să se extragă prin noua tehnologie.Spunem „s-a prevăzut", pentru că așa cum remarca inginerul Viorel Boantă, directorul întreprinderii, 

din cele 445 autocamioane cu remorci, repartizate în exclusivitate pentru transportul cărbunelui din depozitele întreprinderii la stațiile de expediție C.F.R., nu se folosesc mai mult de jumătate.Pentru a depăși aceste dificultăți, comitetul județean de partid a stabilit ca prin oficiul județean al forțelor de muncă să fie repartizați și încadrați pe bază de contract, în bazinul carbonifer Berbești-Alunu, 

conducători auto din întreprinderile și localitățile județului Vilcea. A- ceștia vor beneficia de aceleași facilități ca și muncitorii din sectorul minier.— Această sarcină — intervine în discuție tovarășul Constantin Udrea, șeful stației de utilaj-transport — nu este urmărită cu toată răspunderea de către cei cărora . le-a fost încredințată. Dimpotrivă, din motive pur birocratice, ca să-și țină la zi evidența șoferilor încadrați de noi, cei de la oficiul de repartizare a forței de muncă ne întreabă zilnic la telefon ciți conducători auto am mai angajat. Or, un asemenea stil de conlucrare nu ne este de nici un folos.Așadar, mal întîi, lipsa de prevedere a conducerii întreprinderii miniere Horezu, coroborată cu o defectuoasă colaborare cu întreprinderile de transporturi auto, iar apoi formalismul cu care este tratată

abatajeunul dintre promotorii aplicării pe scară largă a noului procedeu tehnologic de extracție, numeroase brigăzi au cerut să li se creeze și lor condiții materiale pentru a putea introduce noua tehnologie. Rezultatele ? în sectorul II, de pildă, unde Ia începutul anului se acumulase o restanță de 7 000 tone cărbune, prin aplicarea tehnologiei de extracție cu tavan artificial de rezistență s-a produs un adevărat reviriment. De la 5—6 tone cărbune, cit se realiza înainte pe post în abataj, s-a ajuns la o producție de 8,5—9 tone pe post. O creștere substanțială dacă. avem, in vedere că față de 500—550 tone cărbune, cit se extrăgea înainte zilnic pe ansamblul acestui sector, s-a ajuns la peste 700 tone cărbune, recuperindu-se aproape în intregime restanța înregistrată la începutul anului.Este demn de relevat că, în prezent, 11 brigăzi de mineri din abatajele frontale ale întreprinderii aplică această nouă tehnologie, prin care în acest an se va extrage aproape 80 la sută din producția minei. Adică, mult mai mult decit s-a prevăzut prin plan. Iar această depășire a planului la capitolul promovarea noului a permis nu numai creșterea productivității muncii, ci și o substanțială reducere a consumurilor materiale la fiecare 1 000 tone cărbune extras, respectiv cu 1 mc cherestea și 1,4 mc lemn de mină....Sint fapte de muncă, care ilustrează convingător că minerii de la Lonea sint hotăriți să-și sporească in continuare eforturile pentru a da patriei cit mai mult cărbune, pentru a îndeplini exemplar prevederile planului pe acest an și întregul cincinal.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii" 

problema asigurării șoferilor — a- 'cestea sint cauzele care au dus la situația actuală.. O situație care nu poate fi acceptată sub nici un motiv ! Răspunderea pentru apariția și persistența ei este evidentă. Dar nu stabilirea răspunderilor constituie adevărata problemă in momentul de față, ci, dimpotrivă, găsirea soluțiilor pentru depășirea greutăților actuale și revițalizarea ritmului de extracție a cărbunelui. Or, investigațiile noastre au scos în evidență tendința unor cadre de conducere din întreprinderea minieră de a se lamenta și căuta justificări. Un asemenea mod de a privi lucrurile este complet greșit și riscă să nu ducă la nici un rezultat.Mult mai important este acum ca. prin toate mijloacele, să se acționeze stăruitor pentru soluționarea operativă -’și completă a acestei probleme. Este vorba, deopotrivă, de o sarcină profesională și politică de maximă importanță și numai modul in care va fi dusă la îndeplinire integral, fără jumătăți de măsură, constituie criteriul suprem după care se va aprecia dacă specialiștii din întreprinderea minieră și-au făcut sau nu datoria. Desigur, eforturile lor trebuie îndeaproape sprijinite de comitetul județean de partid, de celelalte organe locale, chemate să se implice direct și activ in soluționarea acestei probleme, astfel ca activitatea minerilor din acest bazin carbonifer să reintre cit mai repede pe un făgaș normal.
Ion STANC1Ucorespondentul „Scinteii"

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

IERI, IN ZONA LEHLIU,
DE LA „FOARTE BINE" LA... DE NEÎNȚELES!

Un exemplu 
de bună organizare„Recoltăm porumbul din hibrizii timpurii, ne spune inginerul Drago- mir Stan, directorul întreprinderii agricole de stat Lehliu, județul Călărași. Am și strîns recolta de pe 300 hectare din cele 3 130 ocupate cu această cultură. Avem constituită o formație de 10 combine C 6 P. Sînt utilaje noi pe care pînă acum mai mult le-am rodat, pentru a putea lucra, în continuare, pe restul suprafeței, care înseamnă, de fapt, grosul producției. Direct de la combine, masa tocată este transportată la locul de însilozare. Cite 400 tone pe zi. în- trucit de luni viteza la recoltare va crește foarte mult, cantitățile de coceni rezultate vor fi foarte mari și, de aceea, vom coopera cu unitățile agricole vecine. Mai exact, vom face furaje însilozate pentru Asociația economică intercooperatis- tă, căreia ii vom asigura coceni to- cați, aceasta urmind să se ocupe de lucrările de insilozare. în total, din masa vegetativă rezultată — cocenii au încă o. umiditate ridicată — putem face 25 000 tone furaje însilozate, unității noastre fiindu-i necesare doar 11 000 tone. Dar cel mai bine este să vedeți cum se petrec lucrurile pe teren. în cîmp."Din șoseaua asfaltată ce duce spre Ciochina pătrundem pe un drum lăturalnic, „magistrala de pămint", cum este denumit de localnici. Aflăm că are o lungime de 31 km și traversează terenul acestei mari unități agricole din Bărăgan. O formație de 4 tractoare A 1 800 arau terenul de pe care se recoltase zilele trecute porumbul. Plugurile sint prevăzute cu 7 brăzdare și sint ur

La C.A.P. Dor Mărunt, combinele sosite în ajutor de la secțiile S.M.A. Floroaica și Vilcelele stau, pur și simplu, întrucît nu există ingineri sau brigadieri ori altcineva cu muncă de răspundere ca să le spună mecanizatorilor unde și ce să lucrezemate de grape, încit terenul rămine mărunțit perfect. „Se folosește întreaga putere a tractorului dezvoltată la cirlig. fără nici o abatere de la normele de calitate", ne spune șeful fermei, ing. Costea Valentin. Aflăm că pină acum au fost arate 40 de hectare din cele 60 recoltate, înaintăm. în continuare, pe „magistrala de pămint". în stingă se întinde un lan de porumb înalt și drept ca un perete. în dreapta — floarea-soarelui dintr-un hibrid mai tardiv, cu capitule mari, care promite o recoltă bună. Urmează tot in dreapta un lan de soia cu plante mari, încărcate de păstăi, iar in stingă tot soia, dar in cultură dublă, despre care se spune că va rodi cu siguranță pină la venirea frigului.Ajungem la locul unde se lucrează la recoltat și este evident că activitatea este organizată exemplar, „matematic" am putea spune, iar rezultatele sint pe măsură.
Dezordine... planificatăNe aflăm la ferma nr. 4 a întreprinderii pentru producerea legumelor din Lehliu. Inginera Mariana Duma, șefa fermei, tocmai ne spunea că nu mai prididește cu treburile. „Cimpul e plin de legume, oamenii lucrează din zori pină noaptea, s-au obținut producții mari la toate culturile, dar mai sint probleme cu

Un exemplu de chibzuință, de spirit de răspundere la ferma conduse inginerul Valentin Costea : imediat după recoltarea porumbului, terenul arat și grâpattransporturile. Mașinile întirzie sau uneori nu vin deloc". în timp ce notam sumedenie de date, a oprit lîngă noi un camion. Era ora 11,30. „Am venit să încărcăm cartofii" — i se adresează delegatul Agrocoop București, Petre Moldoveanu. „Ce cartofi?" — se arată mirată inginera, „Păi despre care am vorbit alaltăieri. Stăm aici de la ora 9 și nu ne bagă nimeni in seamă". „Noi producție avem, dar n-am recoltat. C.L.F. Lehliu dirijează livrările. Asa că ar fi trebuit să treceți mai întii pe acolo, să vă programați". Cerem explicații inginerei. „Mereu se proce

dează așa. Ieri am pregătit 15 tone de cartofi pentru C.L.F. Lehliu și n-a venit nimeni să-i ia, așa că a trebuit să căutăm noi un alt beneficiar". ,De-a lungul drumului spre Lehliu, la toate fermele vedem un mare număr de lădițe pline cu roșii destinate Capitalei și grămezi, tot de tomate, care urmau să fie livrate Fabricii de conserve din Oltenița. în cimp însă era un singur camion la încărcat și sute de lucrători care, văzind că nu vin .mașinile, opriseră lucrul. Așadar de o parte un camion care venise la încărcat, dar produsele nu erau recoltate, de alta, legume recoltate in așteptarea mijloacelor de transport, încercăm să deslușim firele încil- cite ale drumului legumelor de la producător la consumator. Gheorghe Banciu, contabilul-șef al I.P.L. Lehliu, de care depind fermele mai sus-arătate, ne spune: „Toată marfa pe care o realizăm atit pentru Capitală, cit și pentru industrializare este contractată cu C.L.F. Lehliu, care s-a obligat să asigure transportul. Vă dăm un exemplu de cum se procedează. Ieri am așteptat o zi întreagă cu 100 de tone de pepeni in cimp și nu a venit nimeni să-i 

ridice". Arătarea cu degetul cont și la C.L.F. Lehliu. „Nu vren dăm cu pietre in nimeni, dar la mele de producție nu se recolt legumele in sortimentele și can țile prevăzute in grafice. în Icm cartofi ni se oferă roșii, in lo< vinete — ardei și așa mai depa După cum am văzut, uneori aș întîmplă. Aceasta insă nu explic totalitate existența marilor cant de legume recoltate și lăsate cimp. Fapt este că cea mai r problemă o constituie asigur mijloacelor de transport. La august — aflăm de la C.L.F. Le — I.L.F. Berceni trebuia să tri 20 de mașini, dar pină la or< ajunseseră la forme numai 3, a baza I.T.A. Lehliu din 300 tone paritate a asigurat 175 de tone, a baza din Oltenița numai jumă iar I.T.S.A.I.A. Călărași 86 de din 100.
„Veniți la cîmp să ne aju 
că pe noi tot nu ne găsițiDe la direcția agricolă a jud lui aflaserăm cu o seară înainte ■ C.A.P. Dor Mărunt n-a început recoltarea porumbului pentrt este verde, dar că se lucrează plin Ia floarea-soarelui. Pentru incheia cit mai repede recoltare, castei culturi s-a luat o mă bună : suplimentarea forțelor m nice cu 13 combine de la coop tivele agricole Floroaica și Vîlc< din cadrul aceluiași consiliu agr dustrial. Condiția creșterii ritm de lucru este ca aceste utilaje si folosite la maximum. Nu s-a cedat așa. 7 erau in lan, 4 nu lu pentru că r- ne-au explicat mec zatorii — n-a venit nimeni di C.A.P. Dor Mărunt care să stabil că in ce lanuri să lucreze, iar c erau defecte. „în citeva minuti pornim și pe acestea — ne sț tovarășul Gheorghe Săilă, mec de secție. Dar ce folos. Lanurile sint toate la fel. Unele mai us< care pot fi recoltate mecanic, ai mai verzi, care trebuie tăiate mar Noi nu sintem în măsură să stab unde să intrăm mai intii". Spe liștii care erau datori să diri combinele în lan, să fie prezent cimp unde să conducă efectiv p cipala lucrare ce se efectua in ; zi in cooperativă n-au fost de gSe pune întrebarea : de ce s-a rut ajutor dacă nimeni nu .se oc de combine ?Sint doar citeva aspecte surpr ieri in unități agricole din : Lehliu, județul Călărași, care a că acolo unde organizarea este t activitatea se desfășoară in con optime și ilustrează, totodată, e tele negative ale lipsei de indru re și control, ale absenței din c a specialiștilor și celorlalte cadrt conducere, datoare să organi: munca mecanizatorilor și cooper rilor.

Ioan HERTEG
Lucian CIUBOTARUFotografii : Eugen DICHISEA
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂîi
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT I 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J 

■BHHnrannanaanW
Ample acțiuni gospodărești pentru 
reciclarea materialelor refolosibile

La întreprinderea textilăîn spiritul sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună din iulie a.c., comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea textilă „Moldova" au adoptat, în ultima parte a aceleiași luni, un cuprinzător program de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice avind drept scop intensificarea activității de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. în esență, programul de măsuri amintit are in vedere, pe de o parte, reducerea cit mai mult posibil a pierderilor tehnologice și, pe de altă parte, reutilizarea in producția proprie a unui volum cit mai mare din materialele recuperate pe întreg fluxul de fabricație.Care sint primele rezultate ? La țesătoria nr. 1. de exemplu, în timp ce în luna iunie a.c., la o producție- marfă de 2,8 milioane metri țesături au rezultat 5 400 kg pierderi tehnologice, în luna iulie, deși s-au produs în plus peste 400 000 metri liniari țesături, pierderile tehnologice au fost mai mici cu 990 kg. Iar ase-

1

„Moldova“menea exemple se pot regăsi țn fiecare sector de producție. Dar oricit de mult ar fi reduse, pierderile tehnologice nu pot fi evitate cu desă- vîrșire. Cum s-a organizat recuperarea materialelor refolosibile rezultate din producție și ce probleme se cer a fi rezolvate in continuare ?O primă constatare : dacă în prima parte a lunii iunie a.c. în fiecare dintre halele de producție lîngă utilajele de fabricație putea fi văzut cite un recipient colector, acum sint 2—4 recipienți, confecționați tot din materiale recuperate. De ce era necesară mărirea numărului de recipienți de colectare la fiecare loc de muncă ? Ne explică muncitorul Costache Burlacu, din atelierul bataj:— Lucrăm simultan cu trei tipuri de materie primă — bumbac, celofibră și poliester — care intră în structura materialului fibros în proporții stricte. Depășirea cu numai un procent a uneia din componente determină o altă calitate a firelor și, bineînțeles, a țesăturilor. Pină acum cîtva timp, cînd resturile tehnologi- 

din Botoșanice erau livrate altor unități, acestea se adunau la un loc și nici măcar în condiții de protejare. Prin măsurile recent adoptate, dispunem de cite un recipient colector pentru fiecare fel de material în parte. Cînd acestea sînt umplute, resturile sint reintroduse direct în procesul de prelucrare.Reținem că în luna iulie a.c. au fost recuperate și reintroduse in fabricație aproape 40 tone de materii prime. Față de cele peste 8 000 tone cit se prelucrează anual, cantitatea recuperată și valorificată nu este prea mare. Să avem însă în vedere că reintroducerea resturilor tehnologice in fabricație înseamnă o valorificare de cel puțin șase ori mai eficientă, întrucît astfel se evită procurarea altor cantități de materii prime noi și se elimină cheltuielile de transport aferente, ta țesătoria nr. 1, șefa secției, inginera Magdalena Ițco, a introdus chiar și o subcomparti- mentare a recipienților, ceea ce face ca prin colectarea firelor și țesăturilor pe structuri de materii prime, 

culori, dimensiuni să se evite de la bun început o operațiune suplimentară de sortare.— Este adevărat că această soluție e oarecum mai incomodă, ne solicită în mai mare măsură spiritul gospodăresc, dar e cea mai eficientă cale — ne-a mărturisit inginerul Gheorghe Avasilichioaie, șeful secției finisaj. înainte ne obișnuisem să livrăm toate resturile tehnologice, indiferent cui și, mai ales, in orice condiții, numai ca să scăpăm de ele.Că asemenea obiceiuri „neecono- micoase" sint pe cale de a fi părăsite o dovedește faptul că în timp ce in primul semestru ai anului textiliștii botoșăneni au livrat Ia I.J.R.V.M.R. peste 60 tone de metal, cantitatea de deșeuri din textile predate in aceeași perioadă a fost de numai 4,2 tone.— începîrid din 30 iunie a.c., ne spunea maistrul Ion Suchianu, din cadrul aceleiași secții, mașina de curățat materia primă căzută pe jos, precum și presa de balotat funcționează în trei schimburi. Și asta pentru că întreaga cantitate de resturi de bumbac, celofibră și poliester o prelucrăm pe loc. Această posibilitate ne-a fost dată de asimilarea in fabricație a unor noi țesături realizate din asemenea materiale.Ce se întîmplă cu pierderile tehnologice din celelalte faze de producție ? Ne interesăm cum sint valorificate cupoanele și fîșiile de țesături care pînă acum citeva săptă- mîni se vindeau cu kilogramul. Atelierul înființat în acest scop in urmă cu cițiva ani se reprofilase pe produse ale căror dimensiuni și structură nu permiteau folosirea cupoanelor și altor resturi de textile. Acum s-a revenit, creîndu-se condiții pentru triplarea volumului de resturi textile care se pot prelucra aici, confecționîndu-se pijamale pentru copii, lenjerie pentru nou-năs- cuți, rochii din fișii asortate colo- ristic, pantaloni scurțî, îmbrăcămin

te de protecție. Adică tot ceea ce dă posibilitatea folosirii unor țesături de dimensiuni mai reduse. Ne interesăm și de situația înfăptuirii unor foarte importante obiective din programul de măsuri, și anume preluarea experienței de la filatura din Oltenița in domeniul recuperării și valorificării firelor. Aflăm că utilajul principal pentru această operațiune a și fost adus in întreprindere. „S-a adus, dar încă nu funcționează" — ni se spune. Motivul ? Termenul stabilit pentru procurarea utilajului a fost devansat, dar celelalte pregătiri, cum ar fi modificarea constructivă a unor carde, au rămas in urmă. Ce efect ar avea intrarea în funcțiune a întregii instalații ? Utilizarea în întreprindere și încorporarea in produse cu o valoare de 7—8 ori mai ridicată a peste 100 tone de material recuperabil anual.Din discuțiile cu muncitori si specialiști s-a desprins posibilitatea adoptării și altor măsuri pentru utilizarea și mai intensă a materialelor refolosibile. Astfel, în cadrul atelierului de bataj s-ar putea amenaja o curățătorie chimică destinată recuperării cantităților de materii prime impregnate cu uleiurile prelinse de la mașini și instalații. Prin extinderea atelierului de valorificare a cupoanelor s-ar putea confecționa si îmbrăcăminte vătuită, ceea ce ar duce la o utilizare integrală a tuturor pierderilor tehnologice. Discutînd aceste propuneri cu tovarășa Geor- geta Podaru, secretarul comitetului de partid, am reținut că ele vor fi incluse în programul de măsuri. Așadar, textiliștii din Botoșani se străduiesc cu perseverență și spirit gospodăresc să-și asigure o parte cît mai ridicată din resursele de materii prime pe calea eficientă a recirculă- rii tuturor resurselor materiale refolosibile.
Silvestri AILEN’EIcorespondentul „Scinteii"
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La I.P.L. Lehliu, camionul venit de la „Agrocoop” București să transpo cartofi nu poate fi incărcat pentru că aceștia nu au fost încă recolh pentru că delegatului i s-au promis, cum spune el, pentru că șefa ferr afirmă că nu a fost programat, pentru că.„, pentru că... Dar, „prin compi sație", nici roșiile nu pot fi încărcate, deși au fost culese, pentru că sint mijloace de transport, cu toate că se spune că au fost „rigurt planificate



\GINA 4 SC I NT El A — duminică 1 septembrie 1985

Un nou volum în colecția: „Din gîndirea 
social-politică a președintelui României" 

0 concepție novatoare, revoluționară 
asupra solidarității internaționale 

în epoca noastră
sare din pag. I)ea cursei înarmărilor nucleare ;ntru trecerea la dezarmare, gin- președintelui Nicolae Ceausescu •gătește in egală măsură dimen- le si trăsăturile responsabilită- artidelor clasei muncitoare in ură cu edificarea socialismului iecare țară, dar și cu desfășu- i de ansamblu a procesului re- ;ionar mondial, in contextul că* pacea, edificarea unor noi re- internaționale sint organic e cu idealurile socialiste.ul concept de solidaritate im- in mod firesc realizarea priori- a unei unități de tip nou in irea comunistă și muncitorească națională intre țările socialiste: îuniștii sint cei mai consecvenți tori împotriva imperialismului", ă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iziunea novatoare a secretarului ral al P.C.R., date fiind condiți- ationale foarte diferite in care nează partidele comuniste și in are loc edificarea socialismului, npune ca o necesitate cristali- i unei noi unități, bazate pe ega- a intre partide, pe recunoaș- diversității și particularităților rii fiecărei țări socialiste, fiecă- >artid. Solidaritatea internațio- dintre țările socialiste, dezvol- colaborării lor active, eficiente izintă o dimensiune principială fică nouă, calitativ superioară a iilor internaționale, deoarece șoimul oferă condiții dintre cele trainice pentru strinsa unitate e interesele naționale și cele in- iționale ale popoarelor in lupta •u edificarea noii orinduiri. De și teza de mare însemnătate a iității ca relațiile dintre statele snstruiesc noua orinduire să se feste in mod esențial ca rapor- între state pe deplin suverane, jendente și egale în drepturi, rece orînduirea nouă se constru- prin lupta clasei muncitoare Eiecare țară, prin munca eroică jpriului popor, condus de parti- său revoluționar, singurul în iră să hotărască asupra politicii interne și externe.usă categoric subordonării unui u conducător unic, solidaritatea e statele ce edifică noua orin- ! trebuie să-și manifeste valen- în impulsionarea dezvoltării rei țări socialiste, in afirmarea rui partid al clasei muncitoare ictor primordial al edificării șoimului in propria țară ; prin sta, solidaritatea se realizează în îțarea foțței întregii mișcări in- lare a lumii.- »'* - -*mod deosebit — relevă s.ecreta- ’eneral al partidului nostru — carea și consolidarea solidarită- e tip nou între țările socialiste lie concepută ca „unitate in di- tate“; aceasta implică o abor- constructivă a deosebirilor, di- ențelor și a contradicțiilor ce, in firesc, apar între aceste state, t urmare a condițiilor diferite in

care are loc edificarea socialismului. Rezolvarea lor poate și trebuie să se realizeze intr-un spirit responsabil, pe temeiul aspirațiilor comune și recunoașterii dreptului neîngrădit al fiecărui partid al clasei muncitoare de a-și elabora tactica și strategia in conformitate cu interesele propriului popor.Precum se știe, țările socialiste nu există izolat de celelalte state. Lupta pentru socialism nu se duce in mod izolat, ci intr-o corelație nemijlocită cu soluționarea tuturor contradicțiilor ce definesc spațiul mondial șl viața internațională, in conlucrare cu toate celelalte forțe înnoitoare, naționale și internaționale ce se manifestă azi in lume. Pe ecranul confruntării globale dintre cele două tendințe fundamentale opuse ce caracterizează reașezarea pe temelii noi, calitativ superioare, a echilibrului mondial, noua solidaritate, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, găsește substanțiale posibilități și resurse in relațiile cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, în lupta comună pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru democratizarea vieții internaționale. Indiferent de opțiunea lor social-politică în vederea edificării naționale, aceste state, aproape in totalitatea lor țări mici și mijlocii, se găsesc, prin interese comune, pe platforme similare in cadrul contradicției dintre „bogății" și „săracii" lumii, cea mai puternică contradicție internațională ; în confruntarea dintre. forțele conservatoare, favorabile păstrării vechilor rinduieli asimetrice, nedemocratice, de dominație ale lumii și torentul înnoitor mondial, „în mod deosebit, este necesar să se asigure participarea, în condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in curs de dezvoltare și țărilor nealiniate, care reprezintă marea majoritate a omenirii și doresc să-și aducă contribuția la soluționarea democratică a problemelor în interesul fiecărei națiuni, al păcii și colaborării internaționale".Gîndirea românească, așa cum își găsește materializare în opera teoretică și acțiunea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sesizează cu promptitudine disponibilitățile deosebite ale noului concept al solidarității de a extinde capacitatea colectivă a eforturilor popoarelor în legătură cu dezideratul vital al salvgardării păcii, civilizației, a vieții pe Pămînt. într-o uriașă solidaritate mondială ce cuprinde toate continentele se manifestă as- ’ lăzi "puternica mișcare pentru pace, împotriva escaladării cursei înarmărilor, pentru dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru rezolvarea numai prin negocieri a problemelor dintre state. întruchipare a creșterii conștientizării faptului că lupta împotriva războiului, afirmarea dreptului la pace echivalează în esență cu dreptul la viață, la existență al popoarelor și indivizilor și că acest

drept condiționează astăzi realizarea tuturor celorlalte drepturi, ampla solidaritate ce acționează pentru edificarea unui sistem mondial al păcii și colaborării se bucură de participarea tot mai activă a unor forțe sociale și politice de cele mai diverse apartenențe și orientări filozofice, politice, ideologice, religioase, dar animate de speranța unică a salvării omenirii. Pe bună dreptate, secretarul general.al partidului previne asupra primejdiei de a limita mișcarea pentru pace — mișcare ge- neral-democratică, universală prin țelurile și cuprinderea sa — la anumite state, grupuri sau forte sociale și politice. O asemenea practică nu ar putea decit să diminueze capacitatea înnoitoare a mișcării, intr-un moment „...cind crește rolul maselor populare, al popoarelor in viața internațională, cind uriașele schimbări revoluționare pe plan mondial demonstrează cu putere că masele populare, forțele progresiste, popoarele reprezintă singura forță capabilă să asigure dezvoltarea omenirii pe o calc nouă, să apere pacea și cooperarea internațională".Opțiune programatică fundamentală pentru partidul șl statul nostru, realizarea solidarității . neabătute cu toate forțele progresului din lume este înfăptuită într-o viziune dinamică, de perspectivă, în neîntreruptă conectare la nevoile propriei noastre deveniri, lă exigențele evoluției vieții internaționale, receptivă la creșterea forțelor participante la progresul omenirii.Regăsim transpusă în viață această viziune in dezvoltarea continuă a relațiilor dintre România și restul lumii, cu țările, socialiste, in primul rind. cele vecine, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele planetei. Se regăsește tn întregime această concepție In dezvoltarea unor relații principiale cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-de- mocrate, cu cel mai larg evantai de organizații obștești și formațiuni politice, cuprinzînd o mare diversitate de orientări și concepții. O întilnim, de asemenea, în mod deosebit in ultimele două decenii, încorporată viu in implicarea responsabilă, activă a țării noastre în dezvoltarea și ■ rezolvarea tuturor problemelor majore ale lumii.Punînd în centrul activității externe pacea, cooperarea cu toate țările lumii, dialogul constructiv cu toate forțele ce activează pentru înnoirea lumii pe temeiul intereselor popoarelor, al independenței și suveranității naționale,.. România desfășoară o politică internațională de mare prestigiu și autoritate, care își au sursa în caracterul profund științific, uman, in neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ca marile și grelele probleme ale lumii contemporane să-și găsească rezolvarea în favoarea popoarelor, ca rezultat al efortului solidar al tuturor forțelor democratice, progresiste ale planetei.

(Urmare din pag. I)

cinema
Declarație de dragoste : TIMPURI 
I (15 61 10) — 9; 11: 13; 15; 17, 
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17:

Pentru libertate, pentru victorie :
HPURI NOI — 19
Dot și cangurul — 9; 11: 13, Muș- 
Itarii in vacanță — 15: 17: 19;
-INA (16 35 33)
Pas în doi : GRIVITA (17 08 58) — 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, MIG

RA (14 27 11) — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 
20,15
Masca de argint : BUZEȘTI
43 58) — 15; 17; 19
Așa bunic, așa nepot — 9: 11: 13, 
posibila iubire — 16; 19 : UNION 
49 04)
Ghețuri pe Înălțimi — 15: 17, Ti
betul României socialiste — 19 : 
iTROCENI (49 43 48)
Un comisar acuză : VIITORUL
67 40) — 15: 17; 19
Acțiunea „Autobuzul" — 15: 17; 

i mai frumoși 20 de ani — Epoca 
aușescu — 19 : FLACARA (20 33 40)
Șansa: SCALA (11 03 72) — 9;

15: 13,30: 15,45: 18: 20
Ostaticul : FESTIVAL (15 63 84) — 
11,15: 13,30; 15.45: 18; 20,15, EX- 

ILSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15; 
: 19
Legenda dragostei : FEROVIAR
51 40) — 9: 12; 16; 19, GLORIA 

'46 75) — 9; 12: 16: 19. CULTURAL 
I 50 13) — 9: 12; 16; 19
Joe Limonadă : LUMINA (14 74 16) 
9: 11: 13.15: 15.30; 17.45: 20
Adio, vise ale tinereții : DRUMUL

.RII (3128 13) — 15: 17: 19
Clinele electronic : STUDIO

153 15) —’9,30: 11.30: 13,30: 15,30:
30: 19.30
Urmărit : POPULAR (35 15 17) — 

; 17: 19

• Secretul Apolloniei : MUNCA
(21 50 97) — 15: 17,15: 19.30
• Paloș contra paloș : ARTA 
(213186) —'9; 11; 13; 15; 17; 19
• Se Întorc cocorii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19
• Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18.30
• Rocky: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,15, la grădină — 
20.
• Hangar 18 : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11: 13: 15; 
17,15: 19,30. MELODIA (11 13 49) — 9; 
11.15: 13,30: .15,45: 18: 20
• Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9.30; 12,30: 16; 19. PACEA (71 30 85) — 
16; 19. PARC HOTEL — 20,45
• Cursă infernală : LIRA (31 7171)
— 15,30: 17.30: 19,30, la grădină — 
20,30. VOLGA (79 71 26) — 9: 11: 134 
15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 
13: 15: 17: 19
• Căpitanul răzbunării : FEREN
TARI (80 49 85) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Toată lumea este a mea : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16: 19, AU
RORA (35 04 66) — 9: 12; 16; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71).— 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Național 04 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic 
— II; Jocuri crude — 19,
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Pom- 
piiiu de Pompadour — 19,30; (grădi
na Cărăbuș) : Melodii, melodii —
19.30.

11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Baladă pentru 
Măriuca" — ultima parte

12.40 Din cununa cintecului românesc. 
Muzică populară (color)

13,00 Album duminical (parțial color) 
• Zimbete și melodii • A venit 
toamna ! Moment poetic • Pagini 
cinematografice vesele 0 Tele- 
sport 0 Din Istoria filmului mut 
0 La 21 in 600 de secunde • Sec
vența telespectatorului

14.30 Imagini libiene (color). Docu
mentar

14,45 însemne ale unul timp eroic (co
lor). Premiere urbanistice bucu- 
reștene. Reportaj

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi — Epoca Ceaușescu. 

Năsăud — la timpul prezent.
19.40 Cintarea României (color). De pe 

marea scenă a tării pe micul" 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Mureș

20.20 Film artistic (color). „înainte de 
sfirșitul vacantei"

21.35 Mondovlslon (color)
21,50 Telejurnal

Luni 2 septembrie
20,00 Telejurnal .
20,15 Actualitatea In economie
20,25 Tezaur folcloric (color)
20.40 Imagini din R.S. vietnam
20,55 Roman-foileton (color). „Citade

la". Premieră pe țară: Coproduc
ție internațională. Ecranizare a 
romanului cu același titlu al scri
itorului A. J. Cronin.

21,50 Telejurnal

în dezvoltarea și modernizarea economiei românești. Titluri care vorbesc de la sine, cu mare elocvență, despre o realitate definitorie a acestui timp ce împlinește și consacră, zi de zi, marile aspirații, îndreptățiri și visuri dintotdeau- na ale tuturor românilor. Urmașii acelora care au luptat visind independența, suveranitatea, neatirna- rea, ai savanților care ne-au căutat, -in numele aceluiași ideal, urma in țarina veacurilor, aducind la iveală dovezile continuității neîntrerupte pe aceste meleaguri, au conștiința istoriei unice a poporului pentru independența și fericirea căruia trăiesc, învață și muncesc ei astăzi, intr-un climat nou, bucurii:- du-se de toate binefacerile unei civilizații in plin progres.
De la „Getica" lui Pârvan și pină la operele, azi mai numeroase ca ori- Cind, care aduc la lumină viața strămoșilor noștri daco-romani și la acelea care ne vorbesc despre noi, cei de azi, despre autorii și eroii tuturor înfăptuirilor care au scos România din umbra unei țări „eminamente agrară", creații literare, lirice, epice, dra- maturgice, muzicale, cinematografice — in toate pulsează același singe cald al iubirii pămintului natal. De veghe la anotimpurile patriei, trăind in ritmul ei, poeții, prozatorii, toți creatorii adevărați ai acestui timp au scris în cartea țării pagini durabile despre făuritorii „Magistralei albastre" și ai Trans- făgărășanului, ai Metroului — mari realizări care și-a.u găsit de pe acum cronicarii inspirați în cărți, ziare sau reviste — realizări despre care alte și alte cărți se cer scrise cu cerneala albastră a sincerității, entuziasmului și adevărului. Ca să fii om întreg trebuie să participi la asemenea mari lucrări, să le cunoști și să le respecți prețul de sudoare, de efort și competență. Trebuie să ai șansa unui timp generos în asemenea mari oferte sociale. Generațiile de azi au această șansă, trăiesc un asemenea timp. Amploarea ofertei, a proiectelor de realizat, a operelor de împlinit este fără precedent. La oferta

timpului. tineretul de azi. poporul au răspuns printr-o tot atît de generoasă dăruire, printr-un mare efort de a fi la înălțimea exigentelor etice și profesionale ale epocii noastre. Iată sursele și resursele unei mari și bogate creații literar-artistice, cum este creația contemporană, izvoarele din care s-au născut cărțile, marile fresce picturale și simfoniile acestor ani, opere ce se înscriu cu cinste in patrimoniul național, adăugin- du-se fără sfială celor create de cei dinaintea lor, aceia care se văd, prin ochii urmașilor, ai milioanelor și milioanelor de cititori de azi, atît de prețuiți : in ultimii douăzeci de ani — menționează laconic o

pectiv, sectoare de activitate, domenii, deprinderi azi cu o pondere însemnată la noi — nu ne sfiim să recunoaștem că „am pornit de la zero", trebuie să înțelegem acest lucru intr-un fel aparte, corelin- du-1 neîncetat cu principiul de largă valabilitate : „nimic nu se naște pe loc gol". Ceea ce mai demult nu s-a văzut-, sau nu s-a dorit să se vadă, era chiar ceea ce se ascundea in. spatele acelui „zero" de la care am pornit in unele domenii. Care nu reducea cituși de puțin vocația țării la aceea de a fi exclusiv și „eminamente agrară". Care nu explica in nici un fel atitea și atitea inițiative," recunoscute sau ignorate, in domenii ale

pondență cu Societatea „E- tablissment Sulitzer Freres" din Paris — scriitorul Gala Galaction îl recomanda primului ministru din acel timp : „Un român din Banat, anume Ba-lica Simion, o minte ingenioasă și un inventator, a sosit la București cu o născocire nouă. Vezi in el mintea cea firească și ageră a țăranului nostru, ba chiar mai mult, geniul neamului nostru românesc... Fiindcă prețuiesc pe acest pui de român am scris despre el și voi mai scrie".
Pe acest geniu al neamului nostru românesc, pe mintea lui cea firească si ageră s-a bizuit și se bizuie partidul, secretarul său ge

VITALITA TEA
SPIRITULUI CREATOR

inscripție din expoziție — s-au editat 20 000 de titluri, însumind 360 de milioane exemplare.
Expoziția, ea Însăși, este o asemenea carte. O carte impresionantă. Par- eurgî-ndu-i marile panouri, imaginile scăldate în culorile vii ale vieții de azi, rememorind secvențe ale unor obiective de pe tot cuprinsul țării, privind produsele reprezentative di-n toate județele nu facem altceva decit să răsfoim filele unei mari cărți a încrederii în noi înșine, în capacitatea poporului de a-și asuma și realiza obiective menite să dăinuie peste veacuri, în forța lui creatoare descătușată, de viziunea originală si profund patriotică a partidului, ce străbate strategia întregii noastre dezvoltări economice, sociale și spirituale. O viziune lucidă, realistă și stenică — la antipolul oricărui scepticism — bazată pe înțelegerea cerințelor obiective ale economiei moderne, sprijinită pe încrederea izvorîtă din patriotism și din proba invincibilă a faptelor, potențialului creator, a energiilor latente și mai de mult nedescătușate ale poporului. Căci dacă in multe împrejurări — res

științei și tehnicii. Mai mult, nu explica nicicum destul de numeroasele semne de ingeniozitate, gindire tehnică, inventivitate și spirit novator venite — sau rămase — din partea unor oameni „simpli", adesea țărani de la coarnele plugului din diverse colțuri de țară. Iată, de exemplu, privesc exponatele județului Timiș, aflat, cum se știe, pe o poziție avansată în domenii de vîrf : Remt 1, Remt 2, Remt 3 — roboți industriali pentru automatizarea procesului de prelucrări prin așchiere, alimentare cu piese (Premiul Academiei, 1983), microcalculator „Pra- eum", Programator de proces cu microprocesor tip PP 80 ș.a. Privesc în expoziție aceste „minuni" ale ingeniozității tehnice actuale și nu pot să nu mă gindesc că la decernarea acelui premiu al Academiei, în 1983, a lipsit persoana fizică a unuia dintre autori. A lipsit, deși umbra lui era prezentă, cel pe care l-am cunoscut odată la Muzeul contemporan de istorie din Timișoara, acel „țăran ingenios" din Banat, inventator de mașini , agricole care, prin 1934, nu dorea decit ( !) să-și vadă invenția tipărită (nu aplicată) la Reșița. Pe acest țăran aflat in cores

neral atunci cind au elaborat, cu rigoare științifică și patriotism, strategia și tactica dezvoltării noastre, înțelegînd in profunzime că, de fapt, noi nu pornim pe un „loc gol", ci înteme- iați pe geniul dovedit dar multă vreme lipsit de șansă al „omului simplu", sarea pămintului românesc, cel către care, oriunde merge de-a lungul și de-a latul țării, se îndreaptă grija și atenția tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Cele mai deosebite impresii le avem despre intilnirile cu oamenii muncii, cu cetățe-

viață plenară concepției umaniste conform căreia cultură, activitatea creatoare constituie un proces deschis, in permanentă e- fervescență, străin tendințelor autarhice, expresie a unei reale participări democratice, o democrație a calității, se înțelege, in cursul căreia se nasc noile valori ale artei și civilizației contemporane. Expoziția ilustrează in felul său acest proces continuu, desfășurat in fiecare județ și la scară națională, oferind atit imaginea județelor care, plasate pe noua lor orbită industrială. înainte practic necunoscută (Bis- trița-Năsăud, Botoșani, Vrancea etc.) își păstrează și iși duc mai departe marile tradiții ale artei populare ale cărei vetre au fost, cit și pe aceea a înfloririi vieții spirituale in puternicele centre muncitorești. Așa se face că stau alături, in deplină și semnificativă armonie, roboții industriali, calculatoarele și programatoarele cu ceramica de veche tradiție și țesăturile minunatelor noastre costume populare, cergi, pănură, sumane, pieptare ș.a.m.d. Este imaginea unei țări in care noul nu a înlăturat decit trecutul care s-a învechit, tradiția care s-a perimat, răminind să conviețuiască armonios cu tot ceea ce geniul neamului nostru a făurit mai frumos, mai trainic, mai bun de-a

mi din Timiș, cu aceia care sint făuritorii a tot ce se realizează în Timișoara, a tot ce se realizează in patria noastră, cu oamenii muncii, cu poporul".„Cn poporul, pentru popor" : iată principiul fun-

lu-ngul secolelor. Vechile idealuri care nu s-au învechit și creații ale trecutului pe care le ducem noi capătă în miinile celor de azi străluciri noi, iar tradiția înaintată, viabilă este cinstită și adusă lâ cunoștința întregului popor din a cărui istorie unică face parte, căci „Stindardul patrioților de la 1848 care a fluturat cindva și pe aceste meleaguri — arăta secretarul generai al partidului cudamental al unei politici umaniste, democratice, potrivit căreia s-au înnoit radical sensurile și formele participării oamenilor la muncă, la activitatea creatoare din toate domeniile, in concordanță cu imperativul descătușării creativității naționale. O creativitate ale cărei expresii individuale, uneori unice și inconfundabile, de o mare valoare, sint amplu stimulate în cadrul Festivalului național „Cintarea României". Festival ce dă

prilejul unei vizite de lucru — strălucește astăzi glorios în miinile clasei muncitoare, ale întregului popor, care făurind România socialistă a dat împlinire idealurilor de libertate și prosperitate ale poporului nostru".Expoziția de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România este un expresiv și emoționant tablou, in care se regăsesc culorile vii, strălucitoare ale creațiilor produse de geniul poporului nostru.

nul școlar 1984—1985, desfășurat semnul unor marcante eveni- îte din viața politico-socială a tă- a înregistrat rodnice rezultate in șătirea pentru muncă și viață a relor generații, in educarea coristă, patriotică, revoluționară a. r mai tineri cetățeni, construc- i de miine ai socialismului și co- rismului in România. în activita- multor școli s-au conturat inte- mte și eficiente experiențe de ri- ire a calității procesului instruc- de diversificare și îmbogățire a vităților educative, de întărire a iturilor învătămintului cu cerce- la și producția. Experiențe ce vor continuate și îmbogățite în noul școlar și pe care ne propunem le prezentăm în coloanele ziaru- începem, în rindurile de i, prin relevarea experienței șco- r din județul DOLJ.CREATIVITATE ȘI EFICIENȚAÎNVAȚAMÎNT" — prestigioasă nifestare metodico-științifică a relor didactice, integrată in cli- tul generos de afirmare creat de itivalu! național „Cintarea Româ- i“, organizată de Ministerul Edu- iei și învătămintului și Uniunea dicatelor din învățămint. știință cultură. Aflată în acest an a Il-a ediție, manifestarea fost consacrată problematicii lucației științifice și tehnologice elevilor". La faza de masă u prezentat peste 40 000 de co- nicări, referate sau mijloace de ■ățămint elaborate de cadre di

dactice, dintre care 7 000 au fost selecționate pentru etapa județeană.Alegerea ca loc de desfășurare a etapei naționale a celei de-a Il-a e- diții a manifestării metodico-științi- fice „Creativitate și eficiență în in- vățămînt" a municipiului Craiova nu a fost intimplătoare. Școlile din județul Dolj au dobindit o experiență rodnică în ridicarea nivelului general al învătămintului, in temeinica pregătire și perfecționare a cadrelor didactice.MUNCA ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ — O- BIECTIVE ESENȚIALE ALE ACTIVITĂȚII ȘCOLARE. „Spre aceste o- biective educative majore ne îndrumă permanent secretarul general al partidului, tovarășul . Nicolae Ceaușescu — menționează prof. Gheorghe Călbureanu, Inspector general al Inspectoratului școlar județean Dolj. Pentru realizarea lor, prin grija partidului și statului nostru sint create școlii de toate gradele, personalului didactic condiții din cele mai eficiente. Craiova, județul nostru in ansamblu se min- dresc cu instituții de învățămint a- devărate pepiniere de pregătire a noilor promoții de muncitori și specialiști necesari dezvoltării social- economice a patriei, a județului nostru".O asemenea „pepinieră" este și Liceul industrial „Electroputere", care a pregătit pină în prezent aproape 25 000 de cadre, constructori de mașini și aparate electrice. Puternica sa bază materială, care depă

șește valoarea de 100 milioane Iei, incluzind 34 cabinete și laboratoare, 28 cabinete de instruire practică cu o suprafață totală de 2 500 mp asigură condiții din cele mai bune pentru pregătirea științifică și profesională a elevilor.— Dintre absolvenții liceului, mulți
producție al acesteia și realizînd a- nual cel puțin 2 milioane lei beneficii. Elevii din ultimul an de studii fac practica in meserie direct in secțiile întreprinderii, iar ih ultimul trimestru chiar la viitoarele lor locuri de muncă.„Fiecare colectiv de catedră este

licitați in executarea unor mijloace de invățămînt. Un „cerc de creație tehnică" îi reunește pe cei mai dotați și pasionați elevi, ciștigători ai concursurilor pe discipline de studiu și pe meserii, care, sub îndrumarea profesorilor liceului și a inginerilor, studiază teme vizind perfecționarea
Ingeniozitatea și competența profesorului
- calități cu ample valențe educative

Din experiența școlilor din județul Dolj

sint astăzi muncitori specialiști la „Electroputere" — ne spune tovarășul Marin Năstasie, directorul liceului Paul Dinu, șeful secției de transformatori, și Dumitra Antonie, șefă de echipă, sint „Eroi ai Muncii Socialiste", Ion Epure a devenit, la rindul său, director de liceu. Fiecare nouă promoție de elevi se integrează, încă de pe băncile liceului, în marea familie muncitorească a întreprinderii, participind efectiv Ia producție. Atelierele-școală sint. in fapt, o secție a întreprinderii, e- xecutind 35 de repere din planul de

permanent preocupat de îmbogățirea și diversificarea bazei tehnico-didac- tice în vederea ridicării calității lecțiilor și activităților practice, pentru pregătirea științifică și practică a elevilor la nivelul exigențelor progresului științific și tehnic, ale producției moderne de la viitoarele locuri de muncă — ne spune lng. Elena Râduțoiu, director adjunct la Liceul Industrial „N. Ti- tulescu". Pasiunea pentru creație, pentru nou a. profesorilor este transmisă și elevilor, care sint so-

procesului de producție din întreprindere. își desfășoară activitatea intr-un cabinet de creație tehnică, realizat, firește, prin autodotare".De la plăcutul semnal muzical, care a înlocuit tradiționalul clopoțel, pină la modernele cabinete de tehnologie, de la colecția de roci și fluturi la expoziția „darurilor" — o- biecte simbolice pe care fiecare nouă promoție le realizează pentru a ră- mine astfel în istoria școlii — la Liceul de matematică-fizică „N. Băl- cescu" totul ilustrează pe viu ideea de creație și inovație, interesul

pentru un invățămint de calitate, „în acest proces — menționează prof, emerit Nicolae Andrei, directorul liceului — lectura asiduă, situarea permanent in actualitatea domeniului de lucru, prospectarea perspectivelor reprezintă condiții prioritare pentru activitatea didactică. Și condiții obligatorii pentru pregătirea elevilor. Elocventă in această direcție este și activitatea bibliotecii noastre școlare, printre cele mai vechi din țară, fruntașă in întrecerea socialistă din anul 1984 : peste 60 000 de volume, cărți rare și cărți necesare procesului instructiv- educativ ; media zilnică — 120 cititori ; peste 90 la sută din elevi — ci- citori permanenți".PROGRES ȘCOLAR - PERFORMANȚA ȘCOLARA. O inițiativă lăudabilă a consiliului județean al e- ducației și învătămintului a oferit participanților Ia faza națională a simpozionului „Creativitate și eficiență in invățămint" prilejul de a cunoaște concret rezultatele elevilor din Dolj la etapele finale ale concursurilor școlare pe discipline de invățămint și pe meserii. Toate a- cestea au fost înmănuncheate intr-o broșură intitulată „Performanța ști- intifico-tehnică ’85", care are drept moto sugestiv „Dedicăm rezultatele muncii noastre împlinirii a 20 de ani de la cel de-ai IX-lea Congres ai Partidului Comunist Român, mărețelor înfăptuiri ale evului de aur al României socialiste, «Epoca Nicolae Ceaușescu»". Citeva date

ilustrative : in 1981 la faza republicană a concursurilor pe discipline de invățămînt au participat 43 de elevi, care au obținut 18 premii și mențiuni ; in anul 1985 — 198 participant cu 127 premii și mențiuni (12 premii I) ; Ia etapa republicană a concursurilor pe meserii din acest an s-au prezentat 170 de elevi, care au primit 129 premii și mențiuni (11 premii I). în palmaresul internațional al „speranțelor Băniei" sint,înscriși elevii Andrei Tica, de la "Liceul de filologie-istorie, Louis Fu- nar și Mugurel Barcău, de la Liceul de matematică-fizică „N. Bălcescu", premianți la numeroase competiții internaționale ale elevilor. între elevii clasați pe locul I la concursul pe meserii, „cei mai buni" operatori-chimiști s-au dovedit a fi Florin Mitran, Marin Geolgău și Sanda Stancu, de la Liceul industrial nr. 5, electronist — Răzvan Prejbeanu de la Liceul industrial nr. 1. electromecanic locomotive — A- drian Trică, de la Liceul industrial nr. 3 din Craiova. Asemenea exemple și multe altele fac, intr-un fel concludent, dovada modului exemplar de organizare și desfășurare a procesului instructiv-educativ din multe școli doljene, a preocupării și acțiunii susținute a oamenilor acestor școli pentru realizarea unei calități noi, superioare in invățămint — obiectiv major trasat în documentele Congresului al XIII-lea al partidului.
Florîca DINULESCU
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lag fe peste hotare a priepl 
marii sărbători naționale a RwWinjei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez vii felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră — 23 August 1985.Cu acest fericit prilej vă transmit urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea crescîndă a poporului român și pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare care există între cele două țări ale noastre.Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurările foarte înaltei mele considerații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate mare prieten,Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,Cu prilejul sărbătoririi aniversării victoriei obținute de poporul român in lupta pentru eliberare politică și socială, îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră și întregului popor român, în numele meu personal, al conducerii, precum și al tuturor membrilor Partidului Istiqlal, felicitările noastre sincere.Legăturile de prietenie șl de colaborare statornicite între partidele și popoarele noastre ne determină să urmărim cu bucurie progresele dobindlte de România, sub conducerea dumneavoastră, pe calea dezvoltării sociale și economice. Remarcăm cu satisfacție faptul că relațiile de prietenie și cooperare care există între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai mare in diferite domenii. Pe de altă parte, raporturile dintre partidele noastre se vor consolida șl dinamiza tot mai mult, ceea ce constituie un motiv de satisfacție și de optimism, pe calea noastră comună către progres, in interesul celor două țări ale noastre și spre binele păcii și prieteniei intre popoare, pe baza dreptății, stabilității și respectului reciproc.Permiteți-mi, Excelență, să vă reînnoiesc expresia felicitărilor mele și să vă urez sănătate, deplină capacitate pentru a conduce poporul român pe calea progresului.
M'HAMED BOUCETTA

Secretar general 
al Partidului Istiqlal din Maroc

Întîlnire Ia C. C. al P. C. R.

ZIUA NAȚIONALĂ » JAMAHIIW ARABE

LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Excelenței Sale Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste TRIPOLI,

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALA

A POPORULUI VIETNAMEZ PRIETEN

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a zilei Revoluției, vă adresez Cele mâi călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului libian prieten progres și bunăstare.îmi reafirm și cu această ocazie convingerea că relațiile româno-libiene vor continua să se dezvolte in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și securității în lume.

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu delegația Adunării Poporului Togolez, condusă de Edoh Koffi, membru al Comitetului Central al Adunării Poporului Togolez, ministrul învățămintului tehnic și formării profesionale, care la invitația C.C. al P.C.R. a efectuat o vizită în țara noastră.în cadrul întilnirii s-a efectuat o prezentare a preocupărilor actuale ale celor două partide și s-a procedat la un schimb de păreri in principalele probleme ale vieții internaționale contemporane. Totodată, au fost abordate probleme legate de
Cronica zileiSîmbătă a sosit în Capitală o delegație parlamentară din Republica Zair, condusă de Kosongo Mukundji, președintele Consiliului Legislativ, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează .o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 septembrie, ora 20 — 4 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vor cădea ploi slabe, cu 
totul izolat. Vîntul va sufla slab ptnă

HBISHBHBBBISHBHnHINFORMAȚII SPORTIVE
CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ

Rezultate frumoase ale sportivelor românce : o medalie de aur, 
4 de argint și 2 de bronzBRUXELLES 31 (Agerpres). — Pe lacul Hazewinkel, din apropierea orașului belgian Malines, s-au disputat simbătă finalele feminine din cadrul Campionatelor mondiale de canotaj academic, sportivele românce urcind pe podium în toate probele la care au participat. Canotoarele noastre au obținut la această ediție a campionatelor lumii o medalie de aur, prin echipajul de 2 rame, Alcătuit din Rodica Arba și Elena FlOrea, patru de argint și două de bronz.

UNIVERSIADA ’85. TOKIO 31 (Agerpres). — Jocurile mondiale universitare de vară de la Kobe continuă să suscite un interes deosebit, în primele șase zile de întreceri asistînd la diferitele competiții circa 300 000 de spectatori.Simbătă, pe „Athletics Stadium", la heptatlon, sportiva româncă Liliana Năstase a reușit să intre in posesia medaliei de argint, cu un total de 6 313 puncte — nou record național. Aflată în poziția a treia după prima zi, Liliana Năstase și-a îmbunătățit performantele în partea a doua a competiției, ob- ținînd astfel cea mai bună clasare a sa intr-o competiție de amploare. Pe primul loc la heptatlon : Malgorzata Nowak (Polonia) — 6 616 puncte.
BOX : în Capitală, primele reuniuni din campionatele 

mondiale (tineret)La patinoarul „23 August" din Capitală încep astăzi campionatele mondiale de box pentru tineret, la care sint înscriși 212 sportivi din 31 de țări. Numărul exact al concu- renților îl vom afla abia după vizita medicală și cîntaru] oficial, operațiuni ce se vor petrece azi dimineață ; de asemenea, programul reuniunilor va fi stabilit azi, după efectuarea tragerii la sorți. Deschiderea festivă ya avea loc la ora 18 ; prima gală a campionatelor — de la ora 15 ; cea de-a doua gală — de la ora 18,30.
CICLISM : Azi, prima etapă din „Turul RomânieiAzi se va desfășura prima etapă din „Turul României" din totalul de opt etape, insumînd aproape 1200 

evoluția relațiilor româno-togoleze în vederea găsirii unor noi căi de dezvoltare și întărire a colaborării economice și politice dintre cele două partide, țări și popoare.
*în timpul șederii în țara noastră delegația Adunării Poporului Togolez a purtat discuții la conducerile Ministerului Educației și învățămîn- tului și Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și a vizitat unități industriale și agricole, institute de în- vățămint superior și mediu și alte obiective social-culturale din București și județele Constanța și Giurgiu.

oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.Erau prezenți Musungayi Nkuembe Mampuya, ambasadorul Republicii Zair la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre io și 20 de grade, 
izolat mal coborite in depresiuni, iar 
maximele intre 22 și 32 de grade. Di
mineața, pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Vremea va fi 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin, in a doua parte a intervalului. 
Vintul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor oscila între 13 și 16 grade 
iar maximale intre 28 și 31 de grade. 
Dimineața, ceață slabă.

Medaliile de argint au fost cucerite de Valeria Răcilă, la schif simplu, de echipajele de 4 plus 1 rame (Olga Bularda, Chira Apostol, Mariana Fricioiu, Florica Lavric și. Viorica loja), 2 visle (Marioara Popescu, Elisabeta Oleniuc), precum și Maria Macoviciuc, la schif simplu — categoria ușoară, iar cele de bronz au fost cîștigate de schiturile, de 4 visle și 8 plus 1.Campionatele se încheie astăzi, cu disputarea finalelor in probele masculine.
în penultima zi a turneului de tenis, jucătorii români. Florin Segăr- ceanu și Andrei Dîrzu au obținut medalia de bronz în proba de dublu bărbați. Astăzi, Florin Segărceanu, la sjmplu, și, împreună cu Daniela Moise, la dublu mixt, urmează să e- volueze in partidele decisive pentru atribuirea medaliilor de aur.în semifinalele probei de simplu masculin, Florin Segărceanu a realizat o victorie rapidă in față tenis- manului sovietic Serghei Leoniuk, pe care l-a întrecut cu 6—1,6—1, după mai puțin de o oră de joc. în finală, Segărceanu il va intilni pe Aleksandr Zverev (U.R.S.S.), învingător in fața lui Kim Bong Soo (Coreea de Sud), cu 6—4, 6—3.
Tinerii boxeri români sînt înscriși la toate categoriile de greutate. Să-i numim pe cei 12 reprezentanți ai boxului nostru : Daniel Măeran (57 kg), Dumitru Beșliu (75' kg), Stefan Drișcu (67 kg), Marcel Tudoriu (51 kg), Danie) Dumitrescu (54 kg), Giani GogoJ (60 kg), Ion Pal (63,5 kg), Marian Gavrilă (71 kg), Vasile Damian (81 kg), Marian Popa (48 kg), Uîe Corbu (91 kg), Iulian Drăghici (plus 91 kg).Le urăm boxerilor noștri mult succes la întrecerea cu cei mai buni tineri pugiliști din lume 1 

km : de la Cîmpulung (județul Argeș) la Căciulata (județul Vilcea). trecind prin municipiile Pitești și

Moștenitoare a unor străvechi civilizații, Libia a cunoscut in ultimul deceniu și jumătate și cunoaște in prezent un proces de adinei transformări economico-so- ciale, inaugurat o dată cu victoria Marii Revoluții de la 1 Septembrie 1969, cind forțele patriotice, conduse de colonelul Moammer El- Geddafi, au răsturnat regimul monarhic feudal, deschizînd o eră nouă in istoria țării. Devenit stă- pin pe destinele sale, poporul libian s-a angajat cu toate forțele pe calea edificării unei vieți libere și prospere. De-a lungul litoralului, acolo unde trăiesc majoritatea celor 3,5 milioane de locuitori ai țării, ca și în plin deșert, au apărut un șir de obiective industriale (complexe petrochimice, combinate .metalurgice, întreprinderi ale industriei ușoare), iar vaste întinderi aride, insumînd peste un milion de hectare, au fost redate agriculturii. Un îndrăzneț proiect din domeniul hidrotehnicii a fost inaugurat în 1984, in urma descoperirii unei adevărate mări subterane în inima deșertului libian, ale cărei ape vor fi aduse la suprafață prin săparea a sute de puțuri și transportate spre localitățile de pe coastele Medite- ranei, printr-o conductă lungă de 4 000 km. Concomitent cu'dezvoltarea agriculturii și industriei, o atenție deosebită este acordată valorificării principalei bogății a tării — petrolul. Prospecțiunile efectuate în ultimii ani au dus Ia descoperirea unui mare zăcămînt de „aur negru" în platoul continental. a cărui exploatare ar urmă să înceapă în 1987. Tot în această pe
EXPORTUL

(Urmare din pag. I)îndeplinirea sarcinilor de export trebuie să fie urmărită, cu toată exi-: gența și răspunderea, zi de zi, schimb de schimb, pe întregul flux de fabricație, pe fiecare produs și lot de produse în parte. Acțibnînd stăruitor pentru realizarea ritmică si integrală a fondului de marfă destinat partenerilor externi, organele de conducere colectivă din întreprinderi, trebuie să aibă permanent în vedere că sarcinile de plan la export pot fi considerate îndeplinite numai atunci Cîhd,întreaga producție a fost livrată și încasată, întrucît numai producția livrată și încasată înseamnă export finalizat.Rolul hotărîtor în realizarea la termenele contractuale și la un înalt nivel de competitivitate a produselor pentru export îl au oamenii muncii, făuritori direcți, nemijlociți ai acestor produse. în lumina sarcinilor și exigențelor formulate de secretarul general al partidului, realizarea exemplară a planului la export, in condiții de înaltă calitate și eficientă, reprezintă un domeniu esențial de afirmare a spiritului revoluționar, a responsabilității muncitorești și a capacității creatoare a colectivelor de oameni ai muncii. Iată de ce Organizațiile de partid sînt chemate ca, prin toate formele muncii politico- educative, să sădească in conștiința colectivelor de oameni ai muncii răspunderea pentru ca toate contractele încheiate cu partenerii externi să fie onorate integral, la termenele

Rimnicu Vilcea, traseul întreg mă- surind 133 km.La populara competiție iau parte 84 de cicliști in formații din Polonia, R.D. Germană, Turcia, Siria și, firește, România. Cei 60 de sportivi români sînt grupați in formația reprezentativă A și in nouă echipe ale cluburilor Dinamo, Steaua, Voința și I.M.G. (toate din București), Metalul Plopeni, Muscelul, Voința Cluj- Napoca și selecționatele Brașovului și Tg. Mureșului.FOTBAL : 0 In divizia A, astăzi se desfășoară meciurile etapei a V-a : A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, Universitatea Craiova — S.C. Bacău, „U" Cluj-Napoca — Sportul studențesc, Dinamo — F.C. Olt, Petrolul — Victoria, Corvinul — F.C.M. Brașov, F.C. Argeș — Chimia, Gloria — Politehnica Timișoara, Rapid — F.C. Bihor • Partidele vor începe la ora 17 • Jucătorii Stoica (Steaua), Stă- nescu și Augustin (Dinamo), Gabor și Nicșa (Corvinul) sint suspendați cite o etapă • Jucătorii Iorgulescu (Sportul studențesc) și Boloni (Steaua) sînt indisponibili, din cauza faulturilor comise de adversari, la meciul România — Finlanda 0 în vederea pregătirii meciului de la Londra — 11 septembrie, dintre echipele României și Angliei, jucătorii din lotul reprezentativ se vor reuni la București în ziua de marți, 2 septembrie.RUGBI. Competiția internațională de rugbi' pentru juniori „Turneul Prietenia" s-a încheiat sîmbătă pe stadionul Parcul copilului din Capitală cu victoria selecționatei României, care a întrecut in finală cu scorul de 12—3 (9—3) formația U.R.S.S.în meciurile pentru clasament s-au înregistrat următoarele rezultate: locurile 3—4: Polonia — Cehoslovacia 25—12 (17—4); locurile 5—6: R.D. Germană — Bulgaria 17—8 (4—0).ATLETISM. Probă feminină de 800 m ă concursului de la Bruxelles (concurs contind pentru „Marele Premiu I.A.A.F.") a fost cîștigată de sportiva româncă Doina Melinte, cu timpul de l’58”27/100, urmată de Fița LOvin (România) — l’58”37/100 șiJarmila Kratochvilova (Cehoslovacia) — 1’58”50/100. La 1 500 m, Maricica Puică (România) s-a clasat pe locul doi, in 3’57”73/100 după Mary Decker-Slaney (S.U.A.) —3’57”24/100.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
rioadă, s-a extins capacitatea de prelucrare a petrolului, rafinăria de ia Misurata — în curs de construcție — urmînd să poată^ prelucra 10 milioane tone anual.Animat de sentimente de caldă prietenie față de popoarele arabe, față de toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes succesele obținute de Libia in. direcția făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Li- biană Populară Socialistă s-au statornicit relații de strînsă colaborare, ce se dezvoltă an de ân. O contribuție hotăritoare la realizarea acestei evoluții pozitive au adus-o acordurile și înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El-Geddafi, care au deschis rodnice perspective conlucrării româno-libiene pe diverse planuri. Lu- crînd cot la cot cu colegii lor li- bieni, specialiștii români au înălțat la Tripoli un frumos, cartier de locuințe, -au construit un modern port pescăresc la Mediterana, au realizat șosele în alte zone ale tării, participînd, totodată, la acțiunea, de dezvoltare a agriculturii. •Pornind de la asemenea premise favorabile, hbtărîrile adoptate cu prilejul intîlriirii la nivel înalt de la Tripoli, din martie 1985, sînt menite să dea un nou impuls conlucrării româno-libiene, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
stabilite și în cele mai bune condiții de calitate, astfel ca lupta pentru îndeplinirea planului la export pe acest an să devină în fiecare întreprindere o cauză generală a întregului colectiv.Mari răspunderi au in această privință comitetele județene, municipale și orășenești de partid, ministerele și centralele, cărora le revine sarcina de a soluționa operativ toate problemele care privesc realizarea producției destinate exportului, de a urmări și analiza în mod direct, zi de zi. în fiecare întreprindere și la fiecare comandă în parte, ‘rrțpdul în. care se îndeplinesc prevederile planului în acest domeniu. Pretutindeni. în toate unitățile, trebuie, să se asigure toate condițiile materiale și organizatorice pentru a se lucra la nivelul maxim al posibilităților, pentru ca planul la export pe anul 1985 să fie îndeplinit exemplar. în Interesul dezvoltării generale a tării, în interesul Întregului nostru popor.
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100 669 55 5 000100 026 06 3 000100 502 41 3 000100 928 118 3 0001 000 41 42 1 0001 000 78 143 1 0001 000 87 114 1 oooI 000 81 150 8001 000 42 48 8001 000 28 12 8001 000 80 85 8001 000 71 137 8001 000 00 03 8001 000 58 162 8001 000 78 73 8001 000 88 18 80012 427 TOTAL 12 280 000
Ciștigurile întregi revin obligația- . nilor de 200 de îei. în valoarea ciș- tigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîș- tigătoare.Plata cîștigurilor se, efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse intre 81—175 la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.

Tovarășului NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam HANOIDragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței, Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam, vă transmitem dumneavoastră, Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului de Stat, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, precum și poporului frate vietnamez calde felicitări.Poporul român, care și-a manifestat in mod activ solidaritatea militantă cu lupta poporului vietnamez pentru eliberare socială și națională, urmărește cu simpatie eforturile desfășurate pentru edificarea socialismului pe pămîntul Vietnamului și se bucură sincer de realizările însemnate obținute de oamenii muncii din țara dumneavoastră în cele patru decenii de viață liberă, independentă.Sîntem ferm convinși că, acționînd împreună, în spi-

ritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt, relațiile de strinsă prietenie și colaborare multilaterală .dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam se vor întări și dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii in lumea întreagă.La marea sărbătoare a țării dumneavoastră, vă adresăm, dragi prieteni, cordiale urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului vietnamez, sub conducerea partidului său comunist, în frunte cu tovarășul Le Duan, pentru realizarea idealurilor sale de pace, progres și bunăstare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DASCALESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Poporul vietnamez sărbătorește, 
miine, împlinirea a 40 de ani de 
la victoria revoluției populare care, 
izbucnind in august 1945, a dus la 
proclamarea, la 2 septembrie, a 
Republicii Democrate Vietnam 
— stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Prin victoria insurec
ției populare, desfășurată sub con
ducerea Partidului Comunist, in 
frunte cu inflăcăratul patriot și 
militant revoluționar Ho Si Min, 
Vietnamul, aflat timp de aproape 
un secol sub jugul dominației co
loniale, iar apoi și al ocupației mi
litarismului japonez, a renăscut ca 
stat independent și suveran.

Așa cum este știut, ulterior, timp 
de 30 de ani, poporul vietnamez a 
fost nevoit să-și apere cu arma in 
mină cuceririle revoluționare, li
bertatea și ființa națională. Izbinda 
acestei lupte eroice — demonstrlnd 
invincibilitatea unui popor angajat 
cu toate forțele în apărarea drep-

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam — aniversarea a 40 de ani de la proclamarea independenței — ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste
Pe calea reconstrucției, a dezvoltării socialisteDupă ani de luptă înverșunată împotriva colonialismului francez și militarismului japonez, în urmă cu 40 de ani, Revoluția din august in Vietnam a fost încununată de succes. La 2 septembrie, in Piața istorică Ba Dinh din Hanoi, președintele Ho Și Min a citit solemn Declarația de independență, prOclamind în fața lumii întregi crearea Republicii Democrate Vietnam — primul stat al clasei muncitoare și al țărănimii din Asia de sud-est.Revolta generalizată a poporului vietnamez pentru cucerirea puterii in august 1945 a avut loc în condițiile internaționale favorabile create de victoria măreață a armatei sovietice eroice asupra fascismului german și japonez. Victoria Revoluției din august a constituit un măreț salt calitativ al națiunii vietnameze, a deschis o eră nouă — era independenței, unificării și a socialismului pe pămîntul vietnamez, a dat semnalul prăbușirii colonialismului, incurajind popoarele țărilor coloniale și asuprite să >se ridice la luptă revoluționară pentru zdrobirea lanțurilor robiei.Colonialismul și neocolonialismul, forțele ostile Vietnamului s-au înșelat insă crezînd că puteau să folosească singele, focul și armele pentru a infringe voința neclintită de independență și libertate a națiunii vietnameze, să lichideze puterea revoluționară și să divizeze Vietnamul. Realitatea istorică arată astfel că, sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, partid fondat și călit de Ho Și Min — militantul eminent al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — poporul vietnamez s-a ridicat la luptă, Ca un tot monolit, in toți cei 40 de ani depășind sacrificii și privațiuni și a, reușit să învingă dușmanii agresori, înscriind o epopee nemuritoare, de o semnificație epocală. Victoria obținută in rezistenta împotriva colonialismului francez, încheiată prin campania Dien Bien Phu, a marcat prăbușirea colonialismului. Victoria .in lupta împotriva agresiunii americane s-a încheiat prin atacurile generalizate și revoltele din primăvara anului 1975 și a dat o lovitură puternică neocolonialismului, răsturnind strategia contrarevoluționară a imperialiștilor . americani. Ea a creat, in plus, condiții favorabile pentru dezvoltarea puternică a celor trei curente revoluționare și a contribuit la schimbarea raportului de forțe in favoarea revoluției mondiale. Prin victoria in traducerea in viată a celor două sarcini strategice — apărarea și construirea patriei socialiste — poporul vietnamez și-a îndeplinit îndatorirea internațională față de țările indochineze și a contribuit la apărarea păcii in Asia de sud-est și in lume. Toate acestea sint realizări strălucite și totodată contribuții remarcabile ale Vietnamului la revoluția mondială.Vietnamul unificat și pe deplin independent a fost nevoit, in continuare, să facă față nenumăratelor dificultăți noi Imperialismul, greu încercat de eșecuri lamentabile, a depus eforturi, în cirdășie cu alte forțe reacționare, să blocheze și să aplice măsuri ostile, de sabotaj multilateral, de calomniere și defăimare a Republicii Socialiste Vietnam.Dar, sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, poporul vietnamez de 60 de milioane de oameni s-a bazat pe forța sa de stăpin colectiv al propriilor destine, pe potențialul patriei socialiste unificate, beneficiind, in același .timp, de ajutorul mare al Uniunii Sovietice, al țărilor socialiste frățești și al prietenilor din lume. 

tului său sacru de a-și făuri pro
priile destine și care se bucură de 
simpatia și solidaritatea forțelor 
progresiste de pretutindeni — și-a 
găsit expresie in eliberarea deplină 
și reunificarea țării, ceea ce a creat 
premise favorabile pentru angaja
rea Republicii Socialiste Vietnam 
pe calea reconstrucției și făuririi 
noii orinduiri.

Eforturile pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de P.C. din 
Vietnam, program îmbogățit și 
concretizat de cel de-al V-lea Con
gres al partidului, și-au găsit ma
terializare intr-o serie de realizări 
in domeniul reconstrucției econo
miei distruse de război, in trece
rea la făurirea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, în extinde
rea învățămintului de toate gra
dele.

Poporul român, ferm atașat cau
zei libertății și independenței, tu
turor popoarelor, care și-a mani-

TELEGRAMERomânia a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al acestei țări.De asemenea, au adresat telegrame de felicitare; unele instituții cen-
Poporul vietnamez a obținut realizări remarcabile in opera de edificare a socialismului. S-au vindecat rănile provocate de război, s-a asigurat viața poporului, s-a progresat în construirea bazei tehnico-materia- le a socialismului. în condițiile concrete și deosebite ale Vietnamului, care timp de 30 de ani de război a fost lovit de o cantitate de bombe dublă față de cea folosită în cel de-al doilea război mondial, realizările economice obținute in ultimii 10 ani au o semnificație extrem de mare.Agricultura a înregistrat succese încurajatoare ; s-a mărit suprafața cultivată cu mai mult de 1 milion hectare — suprafața cultivată cu ceai a crescut cu 16 000 ha, cea de cafea cu 7 800 ha, iar cea de cauciuc cu 52 000 ha. A sporit considerabil producția unor ramuri industriale cum ar fi energetica, siderurgia, mecanica, industria chimică, industria cimentului, industria hirtiei, sticlei și textilelor. S-au construit sau sint in construcție multe obiective indus-

PHAM DUY TOAN ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. S. Vietnam in Republica Socialistă România
triale ca de exemplu : hidrocentrala Hoa Binh, hidrocentrala Tri An, termocentrala Pha Lai, termocentrala Cau Do, fabricile de ciment Bim Son și Hoang Thach, complexul de petrol și gaze Vung Tau-Con Dao etc. S-au obținut succese importante, de asemenea, in ramurile meșteșugărești, in ocrotirea sănătății, educație, cultură. De la peste 90 la sută populație analfabetă înainte de Revoluție, acum la fiecare al treilea locuitor unul învață la școală.Detașamentul de intelectuali noi, cu nivel de pregătire universitară și postuniversitară numără 300 000 persoane și constituie forța de avangardă a revoluției tehnico-științifice. Cultura și arta socialistă se dezvoltă puternic, slujind oamenilor muncii. Rețeaua sanitară se lărgește de la centru la sate și contribuie la creșterea duratei medii de viață a vietnamezilor de la 32 de ani, inainte de Revoluția din august, la mai mult de 60 de ani, în prezent.în traducerea in viață a hotăririlor luate de cea de-a V-a Plenară a C.C. al P.C. din Vietnam, îndeosebi de la cea de-a VlII-a Plenară privind prețurile, salariile, banii, prin concluziile trase din practica și experiența partidului și statului nostru în ultimii ani se reflectă reorientarea puternică, profundă nu numai a prețurilor, banilor, ci și a mecanismului planificării și al gestiunii economice in vederea'eliminării birocrației administrative, transformarea netă a gestiunii economice și a comerțului socialist, crearea condițiilor favorabile dezvoltării progresive a economiei vietnameze.Poziția și prestigiul international al Vietnamului sporesc continuu. Inexistentă înainte pe harta lumii. Republica Socialistă Vietnam are in prezent relații diplomatice cu 112 state și este membră a mai multor organizații internaționale importante.Este clar că situația internațională actuală este mai încordată și mai complicată ca niciodată in cei 40 de ani. Pericolul unui nou război mondial. datoraț pregătirii intense a imperialiștilor americani, amenință o- menirea. Lupta pentru apărarea păcii este o sarcină urgentă și primordială 

festat constant solidaritatea cu • 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva asupririi coloniale 
și agresiunii imperialiste, acordin- 
du-i întregul sprijin — material, 
politic și moral — se bucură sin
cer de realizările acestuia in dez
voltarea economico-socială a pa
triei sale.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Vietnam 
s-au dezvoltat și se dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare, pe baza 
hotăririlor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor și convorbirilor, de la 
București și Hanoi, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Le Duan. Acordurile și înțele
gerile convenite cu aceste prilejuri 
au deschis noi perspective con
lucrării dintre cele două țări și 
popoare in domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultu
ral, în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

trale, organizații de masă și obștești din țara noastră instituțiilor și organizațiilor similare din R.S. Vietnam.
a popoarelor lumii. Nu există vreo națiune in lume care să vrea războiul 1 Omenirea, cu experiența și previziunea sa, este foarte conștientă de faptul că politica agresivă, războiul. mondial cu folosirea armelor nucleare ar putea s-o împingă prea departe.Poporul vietnamez a fost nevoit să ia armă in mină ani îndelungați pehtru apărarea independentei naționale și a suferit nenumărate sacrificii și privațiuni. El nu are o altă dorință mai arzătoare ca pacea îndelungată și stabilă, nu numai peintru el, ci și pentru întreaga omenire.La cea de-a 40-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, poporul nostru este ferm hotărit să facă tot ce-i stă in putință și ce-i cere spiritul epocii ca.‘ împreună cu comunitatea socialistă, partidele comuniste și muncitorești, țările din mișcarea nealiniată, forțele de independentă națională; de democrație, de pace și de progres de pe toate meridianele lumii să formeze un front larg de luptă în vederea opririi cu fermitate a războiului mondial inainte de a izbucni, să apere pacea pe planeta noastră. El sprijină din toată inima națiunile care pășesc pe calea independentei, libertății și progresului social.Vietnamul. se află în regiunea Asiei de sud-est. Interesul vital al poporului vietnamez este ca independența, suveranitatea fiecărei țări indochineze să fie respectate. Poporul vietnamez dorește ca țările din Asia de sud-est să stabilească relații de bună vecinătate și dialogul să ia locul confruntării, iar această regiune să se transforme intr-o regiune de pace, stabilitate, cooperare și prietenie.în opera de luptă pentru eliberarea tării și de construire a socialismului, Republica Socialistă Vietnam dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și cooperare frățească cu Republica Socialistă România — stat care are un ideal comun și interesul suprem de a construi cu succes socialismul și comunismul. în cei 40 de ani, relațiile dintre partidele și popoarele celor două țări s-au consolidat si dezvoltat multilateral și neîncetat. întilnirile la nivel inalt dintre cei doi tovarăși secretari generali. Le Duan și Nicolae Ceaușescu. dintre alti tovarăși din conducerea de partid și de stat au deschis noi perspective in relațiile dintre cele două țări.în lunile și anii in care poporul vietnamez a dus lupta grea impo-. triva, agresiunii americane, pentru salvarea națională, partidul, guvernul și poporul român i-au acordat un sprijin și ajutor prețios. Poporul vietnamez își aduce aminte cu profundă j recunoștință de cuvintele rostite de tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu in timpul luptei sale eroice : „Nu trebuie să uităm că singele poporului vietnamez a curs nu numai pentru apărarea patriei sale in fața agresiunii imperialiste, ci și pentru dreptul tuturor popoarelor la o viață liberă șl suverană, la dezvoltare de sine stătătoare".Folosesc acest prilej ca, in numele partidului, guvernului si al poporului vietnamez, să exprim sincere mulțumiri partidului, guvernului, poporului român pentru ajutorul acordat și pentru toate sentimentele internaționale nobile manifestate.Sărbătorind cu bucurie și mindrie cea de-a 40-a aniversare a Zilei înființării primului stat al clasei muncitoare și al țărănimii din Asia de sud-est, întregul popor vietnamez privește înapoi la evenimentele istorice ce au trecut cu nemărginită încredere în viitorul strălucit al patriei — Vietnamul socialist.
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havana : Manifestare dedicată împlinirii a două

HAVANA 31 (Agerpres). — în capitala Cubei, la Muzeul orașului, a avut loc vernisajul expoziției ..20 de ani de la Partidului luat parte din Cuba, stat, oameni de știință și cultură, șefi ai unor misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic acreditați in Cuba, reprezentanți ai presei centrale și ai RTV, un numeros public. Cu acest .prilej au fost relevate semnificația politică a eveni-

Congresul al IX-lea al Comunist membri ai C.C. al P.C. activiști de partid si deRomân". Au
mentului istoric . — IX-lea al Partidului mân — succesele remarcabile dobin- dite de poporul român in ultimele " două decenii in construcția socialismului. Au fost reliefate, de asemenea, bunele relații de prietenie și cooperare existente intre cele două partide, țări și popoare, la a căror dezvoltare ascendentă au contribuit în mod hotăritor intilnirile și convorbirile dintre Nicolae Ceaușescu

Congresul al Comunist Ro

tovarășii și Fidel Castro.
Ample articole, comentarii și relatări consacrate de presa internațională aniversării 

zilei de 23 August și împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman încheierea sesiunii Conferinței pentru dezarmare

Evoluția situației■ ■ 
din Africa de Sud

Presa internațională a consacrat ample informații, articole și reportaje sărbătorii naționale a poporului român - ziua de 23 August - precum și împlinirii a IX-lea Congres al douâ decenii de Io cel de-al Partidului Comunist Român,
de cind în fruntea destinelor României socialiste a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aceste evenimente constituie un prilej de reliefare a realizărilor remarcabile ale poporului român în anii construcției socialiste și îndeosebi în ultimii douăzeci de ani.

Este evidențiată, totodată, politica externă dinamică și constructivă promovată de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu, în concordanță cu interesele vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii doritoare de pace.a informat des-Agenția T.A.S.S.pre sărbătorirea zilei de 23 August in Capitală, relatind despre demonstrația oamenilor muncii care a avut loc în Piața Aviatorilor, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a altor conducători de partid și de stat.Reprezentanții colectivelor și stituțiilor bucureștene care participat_ la demonstrație — — au raportat con- de stat înde- sarcinilor de obținute in . Lozincile și demonstranți

in- au re-leva T.A.S.S. ducerii de partid și plinirea și depășirea producție, construcția socialistă, panourile purtate de au exprimat voința poporului român de a întări prietenia și cooperarea cu țările socialiste, unitatea tuturor forțelor progresiste, hotă- rirea de a participa intens la lupta împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare, securitate internațională și pace.în prima pagină, ziarul sovietic „PRAVDA" a publicat telegrama de felicitare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele pepublicii Socialiste România, și primului ministru al guvernului de C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale Uniunii Sovietice.Același ziar a relatat despre adunarea festivă de la București consacrată aniversării zilei de 23 August și a inserat o corespondență din București intitulată „Pe calea 
înnoirii", care evidențiază un moment al luptei de eliberare : eroismul muncitorilor din Ploiești împotriva trupelor fasciste. Corespondența prezintă, de asemenea, întreprinderea ploieșteană „1 Mai" — principalul producător de utilaj pentru extracția țițeiului — succesele cu care a întimpinat ziua de 23 August .colectivul acestei mari citadele muncitorești.Sărbătoarea națională a poporului nostru a prilejuit reflectarea in cotidianul „KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" a unor aspecte semnificative din întreprinderea „23 August", din activitatea patriotică a tinerilor.Presa sovietică a relatat, de asemenea, despre marcarea, în U.R.S.S., a Zilei naționale a poporului român, despre adunarea festivă a oamenilor muncii din Moscova consacrată, zilei de 23 August și cuvîn- tările rostite cu acest prilej.Agenția B.T.A. a reflectat desfășurarea adunării festive de la București, amintind, in acest context, condițiile social-istorice in care s-a desfășurat actul revoluționar din august 1944 din țara noastră. Referindu-se la activitatea internațională desfășurată de partidul comunist și statul român, agenția subliniază că, in prezent, România socialistă situează in relațiile sale externe pe primul plan dezvoltarea raporturilor cu toate statele socialiste, extinderea colaborării cu vecinii săi.Un bogat material ilustrativ cu privire la realizările dobindite de poporul român în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea, a prezentat, in emisiunile sale, TELEVIZIUNEA BULGARĂ.Sub genericul. „23 August — săr
bătoarea națională a Republicii So
cialiste România", toate cotidianele centrale bulgare au publicat ample articole și alte materiale despre marile succese obținute de poporul român in anii construcției socialiste. 
„Poporul român sărbătorește victo
ria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, care a înscris in cartea 
de aur a României contemporane 
un eveniment istoric, ce a deschis 
perioada unor uriașe transformări 
în toate domeniile vieții social-po- 
litice și economice" — scrie ziarul „RABOTNICESKO DELO". După ce amintește că prin lupta plină de sacrificiu dusă de forțele patriotice și progresiste din țara noastră, unite în jurul Partidului Comunist Român, poporul a răsturnat dictatura militaro-fascistă și a preluat destinele țării în propriile sale miini, ziarul pune in evidență succesele repurtate de România socialistă in anii dezvoltării sale libere și independente.

„Astăzi, oamenii muncii români 
transpun in viață directivele parti
dului, orientate in direcția accele
rării dezvoltării economiei și a 
creșterii continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a oamenilor, 
extinderii și întăririi colaborării și 
unității de acțiune cu celelalte țări 
socialiste frățești". „Legăturile mul
tilaterale și conlucrarea dintre Bul
garia și România, subliniază in continuare ziarul, cunosc o dez
voltare dinamică. Se extind tot mai 
mult cooperarea și specializarea in 
sectoarele economice de mare im
portanță. O contribuție hotăritoare 
la continua adincire și întărire a 
relațiilor dintre cele două state 
frățești o au conducătorii lor de 
partid șl de stat, tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu".Articole similare sint inserate în paginile ziarelor „OTECESTVEN FRONT", „ZEMEDELSKO ZNA- ME“, „TRUD", „NARODNA MLA- DEJ", „NARODNA ARMIA", „KO- OPERATIVNO SELO" ș.a.

succesele

de la Geneva

evocă eve- au dus la fasciste de sub condu-

de de de

August articole în care nimentele din 1944 ce răsturnarea dictaturii către forțele populare, cerea Partidului Comunist Român,precum și participarea armatei române la infringerea hitlerismului, alături de armatele sovietice. Este relevată, de asemenea, participarea trupelor române la eliberarea Ungariei și a Cehoslovaciei.Ziarele ungare subliniază, asemenea, succesele obținute poporul român în cei peste 40ani, sarcinile etapei actuale privind dezvoltarea economico-socială a tării.Presa ungară a relatat, de asemenea, despre manifestările desfășurate la București in cinstea zilei de 23 August.Relatind despre mesajul de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul sărbătorii naționale a României, de către Radovan Vlaikovici. președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ziarele iugoslave „BORBA" și „PO- LITIKA" exprimă satisfacția pentru succesele dobindite de poporul român in dezvoltarea multilaterală a țării, precum și față de extinderea relațiilor de colaborare dintre Uniunea Comuniștilor din Iu-

fățișează progresele obținute de țara noastră in dezvoltarea diferitelor sectoare economice și sociale. „Renmin Ribao" a informat, totodată, despre manifestările desfășurate la Beijing cu prilejul marii sărbători a poporului român.Un reportaj despre România a publicat, cu același prilej, „JIE- FANGJUN BAO" („Ziarul Armatei de Eliberare").TELEVIZIUNEA CENTRALA CHINEZĂ a transmis un film documentar despre România.Evidențiind că „Marea epopee 
din august 1944 a constituit încunu
narea unei lungi și eroice lupte so
ciale și naționale", ziarul italian „AVANTI" subliniază că în perioa- ida interbelică au avut loc in România ample acțiuni de masă pentru drepturi și libertăți democratice, împotriva fascismului și a pericolului reprezentat de nazism, pentru libertatea și integritatea țării, pentru pacea și securitatea Europei. „Actul cel mai semnifica
tiv — scrie „Avânți" — a fost ma
nifestația împotriva războiului, din 
1 mai 1939, in a cărei organizare un 
rol activ l-a avut tinirul revoluțio
nar Nicolae Ceaușescu".După ce evocă evenimentele din 1944, care au dus la eliberarea întregului teritoriu al României, co-

® „Succese istorice, un ritm impunător al 
dezvoltării economice și sociale” ® „O po
litică externă în slujba apărării păcii și a 

® „în fruntea destinelor 
eminent conducător de 
un strălucit gînditor și 
revoluționar”

vieții popoarelor” 
noii Românii, un 
partid și de stat, 

luptător

goslavia și Partidul Comunist Român, dintre cele două țări socialiste vecine, dorința ca acestea să se extindă în continuare.Ziarele din R. D. Germană au publicat, intre materialele consacrate sărbătorii naționale a României socialiste, și o corespondență din București a despre adunarea București.asemenea, poporul român în construcția socialismului. „NEUES DEUTSCHLAND" a informat despre demonstrația de la 23 August a oamenilor muncii din Capitală. De asemenea, s-au acordat spații ample reflectării manifestărilor desfășurate in R.D.G.. in semn de omagiu față de marea sărbătoare a poporului român.Ziarul „TRYBUNA LUDU", sub titlul „Două decenii de înfăptuiri 
românești", evidențiază că, anul a- cesta, sărbătoarea de la 23 August coincide cu împlinirea a 20 de ani de la desfășurarea Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de importanță istorică în viața poporului român.

„Timpul care a trecut de la Con
gresul al IX-lea a. fost o perioadă 
de dezvoltare deosebit de intensă. 
Acest lucru este demonstrai de in
dicatorii privind ritmul de sporire 
a producției industriale și agricole, 
de creșterea nivelului de trai și de 
dezvoltarea științei și culturii. Este 
un ritm impunător. Și pe arena in- 

■ ternațională, România se dove
dește un factor activ care se bucu
ră de o largă apreciere. Dezvol
tarea contactelor cu străinătatea 
este facilitată de politica sa de 
prietenie și colaborare cu toate po
poarele lumii, cu țări cu regim po
litic diferit. România duce o po
litică ce se concentrează asupra 
apărării păcii și a vieții, a opririi 
cursei înarmărilor nimicitoare" — evidențiază ziarul poldnez.Sub titlul „Sărbătoarea națio
nală a României", ziarul „SZTAN- DAR MLODICH" a informat despre adunarea festivă de la București.Marea sărbătoare a poporului român a fost marcată și de POSTURILE POLONEZE DE RADIO și TELEVIZIUNE.Presa cehoslovacă, în articole omagiale înfățișind realizările de seamă ale oamenilor muncii din patria noastră, a reflectat, de asemenea, sărbătorirea de către poporul român a aniversării zilei naționale. Ziarul „RUDE PRAVO" relevă atenția deosebită pe care România o acordă extinderii colaborării cu toate țările socialiste, cu statele vecine, dorința sa fierbinte de pace.Același ziar, ca și cotidianul „PRACE" au informat despre rea demonstrație desfășurată București. ~ "demonstrație a oamenilor din București au fost și de TELEVIZIUNEA SLOVACA.Cotidianul „RENMIN („Ziarul poporului") din neză a relatat, într-o

agenției A.D.N. _______ festivă de la Presa evidențiază, de rezultatele obținute de

înfăptuiri

mala Secvențe de la marea muncii transmise CEHO-RIBAO" R.P. Chi- corespon- dență din București, despre marea

tidianul italian amintește că armata română a continuat lupta peste hotarele țării, alături de armata sovietică, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei, pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste, de la 9 Mai 1945. „După numărul de efective milita
re angajate și după potențialul 
material intrat în război, Româ
nia s-a afirmat ca una dintre prin
cipalele forte ale coaliției antifas
ciste. Războiul antinazist a 
susținut cu efortul intern al 
muncitoare din România, al 
gului popor român sub 
„Totul pentru front, totul 
victorie»".

„Contribuția importantă a 
niei la războiul antifascist — conclude „Avânți" — a fost apreciată 
in mod deosebit de opinia publică 
internațională, fapt evidențiat cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului, cind 
publicații de prestigiu din Italia și 
din alte țări au evocat contribuția 
considerabilă și marile sacrificii 
de luptă ale poporului român".Ziarele vietnameze „NHAN DAN", „QUAN DOI NHAN DAN", „HANOI MOI" și agenția V.N.A. au publicat materiale dedicate zilei de 23 August. Emisiuni speciale au fost consacrate marii sărbători a poporului nostru de postul de radio „VOCEA VIETNAMULUI" și de TELEVIZIUNEA VIETNAMEZĂ.Cunoscutul cotidian „EXCELSIOR" consacră un amplu grupaj de je, articole și fotografii ... importanța evenimentului aniversat de poporul român, prezentate direcțiile edificării cietății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, poziția activă a‘ României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu în soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane. Sub titluri ca „Poporul român sărbăto
rește aniversarea revoluției de eli
berare socială și națională", 
„România — țară cu un bogat 
trecut istoric", „Colaborarea între 
Mexic și România", „Dezideratul 
epocii noastre — oprirea cursei 
înarmărilor", ziarul prezintă pe larg liniile dezvoltării societății românești, succesele repurtate în dezvoltarea industriei și a agricul- • turii, a științei și culturii, cit și în creșterea nivelului de trai al întregului popor, precum și politica activă de pace și amplă laborare a României.„România sărbătorește 20 de ani 
de cind în fruntea țării se 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Observatorii recunosc rolul activ al 
României pe plan mondial". Sub acest titlu, publicația „AKH- BAR AL-YAOUM", a agenției libaneze de presă, consacră un articol celor două aniversări ale poporului nostru — zilei de 23 August și împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.

„Anul acesta, România sărbăto
rește 20 de ani de cind in fruntea 
sa se află președintele Nicolae 
Ceaușescu, căruia observatorii ii 
recunosc meritul de a fi situat 
țara pe un loc important in rindul

fost 
clasei 
intre- 
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Roma-
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co-
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cea mai rodnică din istoria Româ
niei, fapt cu o semnificație aparte, 
îndeosebi in ceea ce privește dez
voltarea producției industriale și, 
agricole. Actualmente, producția 
industrială a României este de 103 
ori mai mare față de anul 1945, 
iar producția agricolă de 7,3 ori. 
Aceasta demonstrează capacitatea 
economiei românești de a asigura 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului", se arată in articol.

„Cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — se arată în continuare — a adoptat, 
în 1965, pe baza indicațiilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, o 
nouă concepție privind dezvoltarea 
economico-socială, lichidarea defi
nitivă' a vechiului și a ideilor pe
rimate, paralel cu preluarea tradiți
ilor valoroase din gindirea econo
mică românească și din știință, in 
general".Sint evidențiate apoi o serie de ' succese ale țării noastre, arătin- du-se că printre cele mai însemnate proiecte realizate se numărăCanalul Dunăre-Marea Neagră,Complexul siderurgic de Ia Galați, marile complexe petrochimice de la Midia-Năvodari, Craiova, Tirgu Mureș, Brazi, Slobozia, magistrala Transfăgărășanul, Metroul bucu- reștean, complexul hidroenergetic „Porțile de Fier" pe Dunăre, șantierul primei centrale atomoelec- trice de la Cernavodă. „Dinamismul economiei românești — se subliniază — este reflectat și ritmurile înalte de dezvoltare registrate in ultimii ?0 de ani, comparabile cu cele la nivel mondial".

„Poporul român celebrează ziua 
sa națională : in 1984, comparativ 
cu 1945, venitul național a crescut 
de 32 de ori" — este titlul sub care ziarul marocan „AL BAYANE" înfățișează remarcabilele realizări obținute de poporul român in anii de după eliberare.

„Succese cu adevărat istorice/ subliniază ziarul, au fost obținute 
în perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, de cind conducerea 
partidului și a statului a fost în
credințată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de 
partid și de stat, strălucit ginditor 
și luptător revoluționar".RADIOTELEVIZIUNEA MAROCANĂ a consacrat, de asemenea, emisiuni speciale aniversării zilej de 23 August.Cotidianul „HERALD", din Zimbabwe, după ce evidențiază, intr-un amplu articol, semnificația profundă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă pentru destinele patriei noastre, prezintă, în continuare, realizările remarcabile dobindite de poporul român în toate sferele de activitate, punînd in relief profundele transformări petrecute in structurile politice și economico-sociale.Rezervînd un loc special politicii externe a partidului și statului nostru, ziarul evidențiază că România susține activ dreptul tuturor națiunilor la independență și Suveranitate și promovează solidaritatea deplină cu popoarele ce luptă pentru cucerirea independenței lor. Referindu-se Ia bunele relații româno-zimbabweene, cotidianul arată, intre altele, că schimburile economice bilaterale cunosc un curs ascendent.Principalul cotidian burundez de limbă franceză, „LE RENOUVEAU DU BURUNDI", elogiază realizările României in anii socialismului, contribuția sa lâ acțiunile vizind salvgardarea dezarmării, tre . lupta popoarelor . pentru libertate ---------Este telui ________la necesitatea lichidării subdezvoltării și a edificării unei lumi mai drepte și mai bune, bazată pe egalitate, echitate și avantaj reciproc.Postul național de radio „VOIX DE LA REVOLUTION" a consacrat o emisiune aniversării revoluției de la 23 August 1944, succeselor istorice obținute de poporul român în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, evidențiind rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Marile cotidiane japoneze „THE MAINICHI DAILY NEWS", „THE DAILY YOMIURI", „JAPAN TIMES", „ASAHI EVENINGNEWS" au publicat ample relatări privind semnificația evenimentului de la 23 August, dezvoltarea social- politică, economică și culturală a României în anii socialismului, politica externă a țării noastre. în acest context este subliniată evoluția ascendentă a . relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre România și Japonia. , Mesaje de felicitare, precum și Înalte aprecieri la adresa politicii externe românești dedicate dezarmării, în primul rînd dezarmării nucleare și păcii în lume, întregesc materialele dedicate României de presa niponă cu ocazia zilei națio-

GENEVA 31 (Agerpres). — Lucrările sesiunii din acest an a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva au luat sfîrșit ; cu acest prilej a fost adoptat prin consens raportul conferinței, ce va fi înaintat celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.în raport se fac referiri la documentele oficiale difuzate de țara noastră la conferință : capitolul privind dezarmarea din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., Apelul Marii Adunări Naționale către Sovietul Suprem al U.R.S.S., Congresul Statelor Unite ale Americii, parlamentele din toate țările europene și din Canada, Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. către partidele și organizațiile politice democratice, guvernele și popoarele din Europa, S.U.A. și Canada.De asemenea, se menționează documentul de lucru difuzat de delegația română pentru conferință pe tema prevenirii războiului nuclear, inclusiv toate chestiunile conexe, care prezintă concepția tării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire Ia necesitatea încetării cursei înarmărilor, în primul rind a celei nucleare, și trecerii la măsuri efective de dezarmare, pentru înlăturarea pericolului unui conflict nuclear

prin. accident sau interzicerea utilizării cleare, inclusiv prin interzicerea producției de materiale fisionabile pentru scopuri militare și transferarea lor spre utilizări pașnice.Participanții la conferință au a- doptat prin consens rapoartele comitetelor speciale ale conferinței asupra problemelor interzicerii armelor chimice, armelor radiologice, acordării de garanții de securitate pentru statele neposesoare de arme nucleare, programului global de dezarmare și prevenirii unei curse a înarmărilor in spațiul extraatmosferic, care fac parte integrantă din raportul Conferinței pentru dezarmare a- dresat Adunării Generale a O.N.U.Numeroase delegații, îndeosebi ale țărilor in curs de dezvoltare și nealiniate, au subliniat că, nici la sesiunea sa din 1985, Conferința pentru dezarmare nu a fost în măsură să treacă la negocierea unor acorduri concrete vizind încetarea producției de arme nucleare și reducerea lor treptată pină la eliminarea totală și interzicerea acestora. De asemenea, nu s-a reușit încă definitivarea proiectului privind armelor global de dezarmare.mai mulți ani pe agenda conferinței.

eroare de calcul, armelor nu-

convenției interzicerea chimice și internaționale și distrugerea a programului care se află de
| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

de în-
CONVORBIRI CHINO-FRANCE- ZE. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, l-a primit, la Beijing, pe ministrul relațiilor externe al Franței, Roland Dumas, aflat în China in vizită oficială. Agenția China Nouă relevă că a fost evocat, cu acest prilej, cursul ascendent al relațiilor dintre cele două țări, ex- dezvoltării discutat, de ale ale

blicat la Harare, citat de agenția 
Taniug, din'acest total, populația 
albă este reprezentată de 140 000 de 
persoane.

păcii, politica țării de solidaritate înfăptuirea noas- activă cuși independență națională, reliefată concepția președin- Nicolae Ceaușescu cu privire

demonstrație a oamenilor munciiPresa centrală din R.P. Ungară din capitala României. Mai multe statelor lumii. Astfel, perioadal consacră marii sărbători de la 23 articole apărute in același ziar în- dintre anii 1965—1985 apare drept
nale a poporului român.(Agerpres)

primindu-se dorința acestora. Părțile ău asemenea, probleme situații internaționale, rii păcii in lume. actualei asigură-FEDE-DEFICITUL BUGETARRAL AMERICAN pe exercițiul financiar, care se va încheia la 30 septembrie, se va ridica la nivelul record de 210,3 miliarde dolari, transmit agențiile France Presse și . United Press International.
POPULAȚIA REPUBLICII ZIM- 

| BABWE numără in prezent 8,4 mi
lioane de locuitori. După* cum 

| menționează un anunț oficial pu-

UN GRAV ACCIDENT FEROVIAR s-a produs, simbătă. in Franța. Trenul de persoane Paris — Port-Bou (localitate de la frontiera franco-spaniolă) a deraiat in apropierea stației Argenton-sur- Creuse, lovindu-se de un tren poștal. care venea in sens invers, pe o linie alăturată. Deraierea s-a produs pe un tronson unde se executau lucrări la calea ferată. Potrivit unui bilanț oficial al catastrofei feroviare. 43 de persoane, și-au pierdut viața, iar alți 85 de pasageri au fost' răniți, informează agenția France Presse.
UN CUTREMUR de pămint de 

gradul 5,4 pe scara Richter a avut 
loc, simbătă, in nord-vestul Gre
ciei, a anunțat Institutul de geo- 
dinamică al Observatorului din 
Atena.

_J

o Noi acțiuni de protest 
împotriva apartheidului o 
Crește numărul victimelor 

represiuniiPRETORIA 31 (Agerpres). — Noi acțiuni de protest împotriva apartheidului, a segregației rasiale și discriminărilor, a tuturor formelor opresiune și exploatare la care supusă populația majoritară semnalate in diferite zone din Republica Sud-Africană. Totodată, in rin- dul participanților se înregistrează noi victime ale represiunilor. Potrivit agenției U.P.I., numai in regiunea Capetown, cel puțin 31 persoane au fost ucise in ultimele zile in urmă intervențiilor brutale ale forțelor polițienești. care au deschis focul împotriva manifestanților. în aceeași zonă, așezările-ghetou Guguletu și Nyanga, locuite de populația de culoare, au rămas izolate. După marile demonstrații de protest desfășurate aici, poliția a interzis accesul ziariștilor in regiune. Nu există nici o informație despre ceea ce se întim- plă în prezent in aceste ghetouri. De altfel, în urma decretării stării excepționale, autoritățile de apartheid au introdus restricții severe cu privire la publicarea de informații despre incidentele rasiale din R.S.A.Pe .de altă parte, miniștrii de externe ai Italiei. Olandei și Luxemburgului, aflați în R.S.A. într-o misiune de informare a C.E.E. cu privire la situația din țară, s-au întîl- nit cu o serie de personalități sud- africane care se pronunță împotriva apartheidului. Acestea, informează agențiile A.P. și France Presse, au cerut țărilor C.E.E. să sprijine eforturile vizind eliminarea sistemului de apartheid și eliberarea liderului populației de culoare încarcerat pe viață, Nelson Mandela.

de este sint

LUSAKA 31 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Congresului Național African (ANC) — organizație ce luptă împotriva apartheidului, interzisă de regimul minoritar rasist de la Pretoria — a anunțat, la Lusaka, că reprezentanți ai principalelor grupuri ale oamenilor de a- faceri din R.S.A. au cerut să se în- tilnească cu lideri ai ANC, informează agențiile Reuter și France Presse. „ANC este gata să se întil- nească cu orice persoană sau grup din R.S.A. ce dorește să aibă convorbiri asupra problemelor cu care se confruntă țara", a menționat, in legătură cu aceasta, purtătorul de cuvînt, precizind că, in prezent, este în curs organizarea unei astfel de reuniuni, ce va avea loc intr-un viitor apropiat.
Orientul MijlociuTUNIS 31 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, consacrate analizării ultimelor evoluții ale situației pe plan palestinian, arab și internațional, in lumina recentei conferințe arabe la nivel înalt de la Casablanca — informează agenția KUNA, citind agenția palestiniană de presă WAFA.Potrivit agenției, în cadrul reuniunii, desfășurată sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., au mai fost abordate situația palestinienilor din Liban și practicile represive comise de forțele israeliene împotriva populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate.

independenței și progresului popoarelorOpinia publică democratică de pretutindeni marchează astăzi, 1 septembrie, împlinirea a 24 de ani de la reuniunea la nivel inalt desfășurată la Belgrad, care a stabilit bazele mișcării de nealiniere.Pentru opinia publică din țara noastră, „Ziua nealinierii" constituie un nou prilej de a evoca înalta apreciere a României față de mișcarea de nealiniere — o uriașă forță so- cial-politică a lumii contemporane in lupta pentru soluționarea celor mai presante probleme ce confruntă omenirea, pentru libertatea, pacea și progresul popoarelor. In acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „România acordă o însemnătate deosebită activității mișcării țărilor nealiniate. în actualele împrejurări internaționale, mișcarea țărilor nealiniate are un rol important in a asigura participarea acestor țări la soluționarea problemelor internaționale intr-un mod democratic și, in primul rind, în asigurarea independenței naționale, in înfăptuirea dezarmării și a noii ordini economice internaționale"..într-adevăr, mișcarea țărilor nealiniate se reliefează pe harta politică a lumii ca o realitate fundamentală, caracteristică epocii contemporane. Ea s-a născut și s-a consolidat ca rezultat al transformărilor revoluționare, naționale și sociale, petrecute în anii de după cel de-al doilea război mondial, al destrămării sistemului colonial al imperialismului, ca expresie a voinței unui șir de state și popoare de a promova o politică de sine stătătoare, de a se afirma pe deplin liber pe arena internațională. Mai ales in condițiile existenței blocurilor politico-militare opuse, ale politicii „sferelor de influență", ale continuării și intensificării cursei înarmărilor, s-a vădit cu vigoare voința unui număr cres- cînd de țări de a promova un spirit nou în viața internațională, de a adopta poziții de strictă independentă. de a respinge orice încercări sau tendințe de dominație străină, de a-și dezvolta colaborarea pe baza deplinei respectări a principiilor suveranității, egalității în drepturi și avantajului reciproc — aspirații și obiective ce constituie insăși sursa vitală a mișcării de nealiniere. Tocmai prin capacitatea de a duce o politică independentă', ca reală expresie a intereselor naționale, mișcarea de nealiniere este fundamental Opusă practicilor imperialiste de forță și dictat, de dominație și asuprire.Telurile nobile pentru care militează — corespunzătoare intereselor tuturor popoarelor — au făcut să crească continuu forța de atracție a

mișcării de nealiniere, ponderea ei in viața politică mondială : dacă la reuniunea de constituire au participat 25 de state, astazi mișcarea de nealiniere cuprinde peste 100 de țări de pe diferite continente. Deosebit de semnificativ este faptul că la mișcare participă țări cu orînduiri sociale diferite, călăuzite de ideologii diferite, dar unite prin dorința de a promova în mod de sine stătător o politică de pace, înțelegere și largă colaborare internațională. Și este de netăgăduit că pozițiile afirmate in dezbaterile din cadrul reuniunilor la nivel inalt sau ministeriale, documentele adoptate cu aceste prilejuri, activitatea Biroului de coor-
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donare, punctele de vedere susținute de diferite țâri participante, inclusiv în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale, au constituit și constituie contribuții de seamă la ' promovarea principiilor legalității internaționale, la apărarea păcii, împotriva primejdiei nucleare, la eforturile pentru lichidarea vestigiilor colonialismului și rasismului, la acțiunile pentru făurirea noii ordini economice internaționale, mai ales avînd în vedere că, în marea lor majoritate, țările nealiniate sint, in același timp, și țări în curs de dezvoltare.Faptul că, în pofida încercărilor și presiunilor la care a fost supusă, a dificultăților ce s-au ridicat in fața ei, mișcarea țărilor nealiniate s-a extiris mereu și și-a sporit aportul la dezbaterea celor mai acute probleme ale vieții internaționale invederează, fără îndoială, viabilitatea acestei mișcări, concordanța ei cu cerințe profunde ale evoluției istorice. în același timp, înfăptuirea obiectivelor majore pe care și le-a propus mișcarea de nealiniere impune întărirea ei in continuare. De aici — imperativul menținerii și consolidării caracteristicii sale fundamentale de factor independent al politicii mondiale, ca formă de puternică expresie a voinței popoarelor de a promova o politică in consens cu propriile interese naționale, cu aspirațiile de pace, libertate și progres ale întregii omeniri.Avind ca obiectiv fundamental apărarea păcii și libertății popoarelor, mișcarea de nealiniere acționează pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a problțpne-

lor litigioase dintre state, cerință ce se impune cu atit mai stringent cu cit vechi conflicte au rămas nerezolvate, iar in diferite regiuni ale lumii au apărut altele noi, in care sint implicate, din păcate, chiar țări nealiniate — cum este, de pildă, cazul războiului dintre Iran și Irak. Neîndoios, încetarea conflictelor militare, rezolvarea numai pe cale pașnică a oricăror probleme litigioase, inclusiv, dintre țările nealiniate, ar creai con- ’ diții îri vederea întăririi solidarității și colaborării acestor țări, corespun-■ zător intereselor generale de pace și progres.împărtășind multiple aspirații, pro- nunțîndu-se cu binecunoscută consecvență pentru țelurile păcii și dezarmării, pentru respectul principiilor independenței și suveranității naționale, pentru întărirea colaborării și unității de acțiune a tuturor forțelor de pace și progres, România a extins și extinde continuu legăturile și solidaritatea cu țările nealiniate și în curs de dezvoltare. Participind cu statutul de invitat permanent la activitatea mișcării de nealiniere, colaborind strins cu țările participante, în cadrul O.N.U. și al altor foruri internaționale, la promovarea marilor obiective ale păcii și colaborării, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, România socialistă și-a ciștigat profunde simpatii, un înalt prestigiu in rindurile mișcării.Un rol hotăritor în această evoluție au avut și, au intilnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefii de stat ai unui mare număr de asemenea țări. Documentele comune adoptate cu aceste prilejuri au consacrat ca obiective comune majore afirmarea și generalizarea principiilor noi de relații interstatale, lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, respectarea independenței naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și alege in mod de sine stătător calea dezvoltării și de a fi stăpîn pe bogățiile și resursele sale, asigurarea păcii și dezvoltarea conlucrării egale in drepturi intre toate națiunile.Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este convingerea fermă a țării noastre că mișcarea de nealiniere iși va spori in continuare influenta pozitivă in viața politică mondială, contribuind astfel, împreună cu țările socialiste, cu toate forțele revoluționare, cu toate ciirentele progresiste, pacifiste ale lumii, la promovarea marilor idealuri ale păcii și independenței, libertății și în- "floririi tuturor națiunilor, într-o lume mai bună și mai dreaptă.
Al. CAMPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Selntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorli din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFiLATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București,-Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafia CASA SCINTEII 40 360 .


